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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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SEGUNDA-FEIRA. PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Dia livre para 
passear por lugares tão emblemáticos desta mara-
vilhosa cidade. À noite poderá realizar a excursão 
opcional Paris Iluminada. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) e 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. Se desejar, pode fazer uma 
excursão 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. 
Restante do dia livre ou visita opcional às chamadas 
Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou ao Mu-
seu do Louvre, onde visitaremos um dos melhores 
acervos artísticos do mundo. 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 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. 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, Marken vila de 
pescadores com uma longa tradição protestante e 
Volendam, uma cidade católica. (Jantar Opção Paco-
te de Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 
Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos característicos da região da Renânia, onde 
nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt,traslado ao hotel. Tempo livre para visitar a 
capital financeira da Alemanha. (Jantar Opção Paco-
te de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no cru-
zamento de antigas rotas comerciais e a capital da 
Turíngia. Cidade da qual Lutero a elogiou em mais 
de uma ocasião, chamando-a de “A coroada por inú-
meras torres”, pelo seu grande patrimônio artístico. 
Tempo livre para visitar o centro histórico da cidade, 
praticamente intacto, no qual se destacam a catedral 
de Santa María e a igreja de São Severo, únicas na 
Europa de obras-primas arquitetônicas do gótico 
alemão, as casas em enxaimel e de Claro Kammer-
brucke, a ponte mais longa da Europa repleta de ca-
sas com oficinas de artesãos, galerias, pequenas ta-
bernas, lojas de música e antiguidades. Continuação 
para Berlim. Tempo livre para o primeiro contato com 
a capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à noi-
te, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário da 
trágica “noite de vidros quebrados” durante o perío-
do de Hitler, o bairro do governo com o Reichstag e 
a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer 
Platz, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
pelos locais mais característicos da capital da Ale-
manha: veremos o Portão de Brandemburgo, um 
dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha dos 
Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a 
praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a aveni-
da de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, pode 
fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde Tru-
man, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, 
decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a 
assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Ceci-
lienhof. Conheceremos esta cidade que possui locais 
como o Barrio de los Holandeses, jardins e palácios 
construídos a partir do século XVIII e hoje Patrimô-
nio da Humanidade. Visitaremos o interior de um dos 
palácios construídos durante a presença da família 
real prussiana. Após esta visita opcional, você retor-
nará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
visitar a cidade de Dresden, conhecida como “Flo-
rença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, possibi-
lidade de uma visita panorâmica opcional com um 
guia local para admirar seu magnífico patrimônio 
artístico, devastado pelos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a Sempero-
per, etc. e que hoje foram restaurados com maestria. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Continuação 
para Praga. Tempo livre ou se desejar pode fazer um 
passeio noturno opcional pelo centro histórico. Jan-
tar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefeitu-
ra, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, Ponte 
Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do dia livre 
para conhecer o bairro judeu visitando uma de suas 
sinagogas, como a Hispaniola ou Staronová, consi-
derada a mais antiga da Europa, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Se desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, pode fazer uma visita opcional 
à chamada Praga Santa: Castelo de Praga com a 
Catedral de São Vito e o Antigo Palácio Real, local 
onde a centelha da Guerra dos 30 Anos após a defe-
nestração dos nobres; El Callejón de Oro, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Kar-
lovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu grande 
importância durante o século 19 quando se tornou 
ponto de encontro da alta sociedade em busca de 
tratamentos termais e local de descanso de grandes 
artistas, como Strauss ou Beethoven, entre outros. 
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qual visitará a Grande Sinagoga, sendo o maior da 
Europa e o segundo do mundo, fazendo um tour 
pelo bairro judeu, onde visitaremos o tradicional 
mercado de Klauzál, onde degustaremos uma re-
frescante bebida típica húngara (Almoço Opção 
Pacote de Refeições). Saída pela planície da Panô-
nia em direção a Viena. Na chegada, passaremos 
pela sede da ONU e cruzaremos o Danúbio, antes 
de seguir para o hotel. Jantar e acomodação. 

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
a Ringstrasse, uma avenida de mais de 5 quilôme-
tros de extensão com o Parlamento, a Ópera, a Igre-
ja Votiva, os Museus de História da Arte e História 
Natural, a Câmara Municipal, a Bolsa de Valores, etc. 
Também caminharemos pelo coração pedestre da 
cidade agrupada em torno da Catedral de Santo Es-
têvão. (Almoço Opção Pacote de Refeições). Resto 
do dia livre ou se desejar, haverá uma visita opcio-
nal à Ópera e ao Palácio de Schönbrunn, residência 
de verão da família imperial,. À noite, se desejar, 
poderá assistir opcionalmente a um concerto vie-
nense. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale 
do Danúbio, na qual visitaremos primeiro um dos 
lugares mais emblemáticos da Áustria: a Abadia 
de Melk, uma das jóias do barroco centro-europeu, 
depois embarcaremos em um cruzeiro no Danú-
bio (sujeito à operação temporada do mesmo) 
da qual desfrutaremos as paisagens da região de 
Dachau. Tempo livre em Durnstein ou em Krems. 
Acomodação. 

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

Faremos um passeio com o guia local pela cidade, 
para admirar, entre outros lugares, as belas colu-
natas construídas ao redor do rio Teplá para que 
os visitantes possam fazer caminhadas e beber as 
águas termais protegidas das intempéries. Tempo 
livre até o retorno a Praga etc. Acomodação. 

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos de Praga, cruzando a 
Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas 
da República Tcheca, até chegarmos à Eslováquia, 
onde visitaremos sua capital, Bratislava, que tam-
bém foi a capital da Hungria por um período, quan-
do aquele país foi ocupadO pelo Império Otomano. 
Tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa, 
banhada pelo Danúbio e percorrer seu centro histó-
rico, onde se destacam suas encantadoras estátuas, 
além da riqueza monumental de suas animadas 
praças e vielas, com a Porta de São Miguel, a Ca-
tedral de São Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do 
Primaz, a Câmara Municipal, etc. Continuação para 
Budapeste, capital da Hungria, atravessada pelo 
Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmen-
te estão ligadas por maravilhosas pontes como a 
Chain ou Elizabeth, em homenagem à Imperatriz 
Sissi. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: Praça dos Heróis, o Parque Municipal, Avenida 
Andrassy, as Pontes de Correntes, Isabel e Mar-
garita, o bairro de Buda com suas ruas pitorescas 
com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de 
Matias, o Bastião dos Pescadores com magníficas 
vistas do Parlamento, Peste e Danúbio, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Tempo livre ou 
se desejar, você pode faça uma visita opcional com 
um guia local à “Budapeste histórica”, com bilhetes 
incluídos, admirando o interior do Parlamento, um 
dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e tam-
bém, durante esta visita iremos visitar a Basílica de 
Santo Estêvão, que pode acomodar mais de 8. 500 
pessoas, em seus 87 metros de comprimento por 
55 metros de largura. Escultores de prestígio con-
tribuíram para a decoração de interiores e foram 
utilizados mais de 50 tipos de mármore. Além dis-
so, se desejar, você pode opcionalmente fazer uma 
excursão em que um agradável passeio de barco no 
Danúbio será combinado com a assistência de uma 
Festa Goulash, na qual você provará a famosa gas-
tronomia húngara, bem como seus famosos vinhos, 
enquanto saboreia um animado show de música e 
danças típicas. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar des-
cobrindo esta cidade, caminhando por suas áreas 
comerciais ou visitando uma de suas termas. Se 
desejar, você pode fazer uma excursão opcional na 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22409 · Preço desde

2.450$  18 dias
 6 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22409 Paris / Viena

Seleção 18 6 2.450 3.340

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 Paris, Bruxelas Amsterdã, Berlim, 
Praga, Budapeste e Viena. Passeio de barco pelo rio 
Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Brujes, A Haya, Colonia, Valle do 
Rhin Frankfurt, Erfurt,Dresden, Bratislava.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Visita Panorámica e 
pelos canais de Brujes; Marken e Volendam; Berlim noturno; 
Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Karlovy Vary; Con-
cierto vienés. 

 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 18 refeições. 

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

ST22409 2.910 / 3.800 2.885 / 3.775 3.345 / 4.235
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SEGUNDA-FEIRA. PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Dia livre para 
passear por lugares tão emblemáticos desta mara-
vilhosa cidade. À noite poderá realizar a excursão 
opcional Paris Iluminada. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) e 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. Se desejar, pode fazer uma 
excursão 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 mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei. Acomodação. 

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

* Eventualmente, a 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. 
Passeio de barco opcional, descobrindo a cidade a 
partir dos seus canais, conhecendo entre outros lo-
cais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos 
Príncipes, 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 que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, Marken vila de 
pescadores com uma longa tradição protestante e 
Volendam, uma cidade católica. (Jantar Opção Paco-
te de Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo 
Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhe-
dos e castelos característicos da região da Renânia, 
onde nos encontramos. Desembarque e continuação 
a Frankfurt,traslado ao hotel. Tempo livre para visi-
tar a capital financeira da Alemanha, sede do Banco 
Central da UE, que durante dois séculos foi local de 
coroação dos imperadores do Sacro Império Roma-
no-Germânico. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no cru-
zamento de antigas rotas comerciais e a capital da 
Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de inte-
lectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. 
Cidade da qual Lutero a elogiou em mais de uma 
ocasião, chamando-a de “A coroada por inúmeras 
torres”, pelo seu grande patrimônio artístico. Tempo 
livre para visitar o centro histórico da cidade, prati-
camente intacto, no qual se destacam a catedral de 
Santa María e a igreja de São Severo, únicas na Euro-
pa de obras-primas arquitetônicas do gótico alemão, 
as casas em enxaimel e de Claro Kammerbrucke, a 
ponte mais longa da Europa repleta de casas com 
oficinas de artesãos, galerias, pequenas tabernas, 
lojas de música e antiguidades. Continuação para 
Berlim. Tempo livre para o primeiro contato com a 

capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à noi-
te, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário da 
trágica “noite de vidros quebrados” durante o perío-
do de Hitler, o bairro do governo com o Reichstag e 
a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer 
Platz, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
pelos locais mais característicos da capital da Ale-
manha: veremos o Portão de Brandemburgo, um 
dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha dos 
Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a 
praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a aveni-
da de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, pode 
fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde Tru-
man, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, 
decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a 
assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Ceci-
lienhof. Conheceremos esta cidade que possui locais 
como o Barrio de los Holandeses, jardins e palácios 
construídos a partir do século XVIII e hoje Patrimô-
nio da Humanidade. Visitaremos o interior de um dos 
palácios construídos durante a presença da família 
real prussiana. Após esta visita opcional, você retor-
nará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
visitar a cidade de Dresden, conhecida como “Flo-
rença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, possibi-
lidade de uma visita panorâmica opcional com um 
guia local para admirar seu magnífico patrimônio 
artístico, devastado pelos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a Sempero-
per, etc. e que hoje foram restaurados com maestria. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Continuação 
para Praga. Tempo livre ou se desejar pode fazer um 
passeio noturno opcional pelo centro histórico. Jan-
tar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefeitu-
ra, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, Ponte 
Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do dia livre 
para conhecer o bairro judeu visitando uma de suas 
sinagogas, como a Hispaniola ou Staronová, consi-
derada a mais antiga da Europa, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Se desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, pode fazer uma visita opcional 
à chamada Praga Santa: Castelo de Praga com a 
Catedral de São Vito e o Antigo Palácio Real, local 
onde a centelha da Guerra dos 30 Anos após a defe-
nestração dos nobres; El Callejón de Oro, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 
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enquanto saboreia um animado show de música e 
danças típicas. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar des-
cobrindo esta cidade. Se desejar, você pode fazer 
uma excursão opcional na qual visitará a Grande 
Sinagoga, um dos edifícios mais emblemáticos da 
cidade, sendo o maior da Europa e o segundo do 
mundo, fazendo um tour pelo bairro judeu, onde 
visitaremos o tradicional mercado de Klauzál, onde 
degustaremos uma refrescante bebida típica hún-
gara (Almoço Opção Pacote de Refeições). Saída 
pela planície da Panônia em direção a Viena. Na 
chegada, passaremos pela sede da ONU e cruzare-
mos o Danúbio, antes de seguir para o hotel. Jantar 
e acomodação. 

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: a monumental Ringstrasse, com o Parlamen-
to, a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de História 
da Arte e História Natural, a Câmara Municipal, a 
Bolsa de Valores, etc. Também caminharemos pelo 
coração pedestre da cidade agrupada em torno da 
Catedral de Santo Estêvão, onde faremos uma pa-
rada para visitá-la livremente e também veremos, 
entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial 
de Hofburg, a rua Kartner Strasse e o Graben com 
a Coluna. da Peste, etc. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Resto do dia livre ou se desejar, haverá 
uma visita opcional à Ópera e ao Palácio de Schön-
brunn, residência de verão da família imperial. À 
noite, se desejar, poderá assistir opcionalmente a 
um concerto vienense. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando 
se tornou ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e local de descanso 
de grandes artistas, como Strauss ou Beethoven, 
entre outros. Faremos um passeio com o guia local 
pela cidade, para admirar, entre outros lugares, as 
belas colunatas construídas ao redor do rio Teplá 
para que os visitantes possam fazer caminhadas e 
beber as águas termais protegidas das intempéries. 
Tempo livre até o retorno a Praga etc. Acomodação. 

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos de Praga, cruzando a 
Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas 
da República Tcheca, até chegarmos à Eslováquia, 
onde visitaremos sua capital, Bratislava, que tam-
bém foi a capital da Hungria por um período, quan-
do aquele país foi ocupadO pelo Império Otomano. 
Tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa, 
banhada pelo Danúbio e percorrer seu centro histó-
rico, onde se destacam suas encantadoras estátuas, 
além da riqueza monumental de suas animadas 
praças e vielas, com a Porta de São Miguel, a Ca-
tedral de São Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do 
Primaz, a Câmara Municipal, etc. Continuação para 
Budapeste, capital da Hungria, cidade considerada 
uma das mais belas da Europa, atravessada pelo 
Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmen-
te estão ligadas por maravilhosas pontes como a 
Chain ou Elizabeth, em homenagem à Imperatriz 
Sissi. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: Praça dos Heróis, o Parque Municipal, Avenida 
Andrassy, as Pontes de Correntes, Isabel e Mar-
garita, o bairro de Buda com suas ruas pitorescas 
com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de 
Matias, o Bastião dos Pescadores com magníficas 
vistas do Parlamento, Peste e Danúbio, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Tempo livre ou 
se desejar, você pode faça uma visita opcional com 
um guia local à “Budapeste histórica”, com bilhetes 
incluídos, admirando o interior do Parlamento, um 
dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e tam-
bém, durante esta visita iremos visitar a Basílica de 
Santo Estêvão, que pode acomodar mais de 8. 500 
pessoas, em seus 87 metros de comprimento por 
55 metros de largura. Escultores de prestígio con-
tribuíram para a decoração de interiores e foram 
utilizados mais de 50 tipos de mármore. Além dis-
so, se desejar, você pode opcionalmente fazer uma 
excursão em que um agradável passeio de barco no 
Danúbio será combinado com a assistência de uma 
Festa Goulash, na qual você provará a famosa gas-
tronomia húngara, bem como seus famosos vinhos, 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22410 · Preço desde

2.340$  17 dias
 6 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22410 Paris / Viena

Seleção 17 6 2.340 3.180

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 itine-

rário): Panorâmicas de Paris, Bruxelas Amsterdã, Berlim, 
Praga, Budapeste e Viena. Passeio de barco pelo rio 
Rhin. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Brujes, A Haya, Colonia, Valle do 
Rhin Frankfurt, Erfurt,Dresden, Bratislava.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Visita Panorámica e 
pelos canais de Brujes; Marken e Volendam; Berlim noturno; 
Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Karlovy Vary; Con-
cierto vienés. 

 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 18 refeições. 

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

ST22410 2.800 / 3.640 2.775 / 3.615 3.235 / 4.075

Paris, Paises Baixos, Alemanha e Leste Europeu I
ST22410 >> Paris > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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SEGUNDA-FEIRA. PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Dia livre para 
passear por lugares tão emblemáticos desta mara-
vilhosa cidade. À noite poderá realizar a excursão 
opcional Paris Iluminada. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) 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 monu-
mentais 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 france-
sa. À noite, assistência opcional ao cabaré 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 mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
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 Jes-
us 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 subs-
tituída 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 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 aprendere-
mos todo o processo desde a extração do cristal bru-
to até a conversão em brilhante. Restante do dia livre 
ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcio-
nal que o envolverá na Holanda tradicional, visitando 

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 
Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos característicos da região da Renânia, onde 
nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt,traslado ao hotel. Tempo livre para visitar a 
capital financeira da Alemanha, sede do Banco Cen-
tral da UE, que durante dois séculos foi local de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano-
Germânico. Sempre que a hora de chegada do seu 

Paris, Paises Baixos, Alemanha e Praga
ST22424 >> Paris > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga

Praça de Armas · Paris

Centro histórico · Frankfurt
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Segunda Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a 
Semperoper, etc. e que hoje foram restaurados com 
maestria. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Continuação para Praga. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer um passeio noturno opcional pelo cen-
tro histórico. Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, 
Ponte Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do 
dia livre para conhecer o bairro judeu visitando uma 
de suas sinagogas, como a Hispaniola ou Starono-
vá, considerada a mais antiga da Europa, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Se desejar, para 
ter uma ideia completa da cidade, pode fazer uma 
visita opcional à chamada Praga Santa: Castelo de 
Praga com a Catedral de São Vito e o Antigo Pa-
lácio Real, local onde a centelha da Guerra dos 30 
Anos após a defenestração dos nobres; El Callejón 
de Oro, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando 
se tornou ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e local de descanso 
de grandes artistas, como Strauss ou Beethoven, 
entre outros. Faremos um passeio com o guia local 
pela cidade, para admirar, entre outros lugares, as 
belas colunatas construídas ao redor do rio Teplá 
para que os visitantes possam fazer caminhadas e 
beber as águas termais protegidas das intempéries. 
Tempo livre até o retorno a Praga etc. Acomodação. 

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

voo o permitir, ao final da tarde irá encontrar o seu 
guia acompanhante na recepção do hotel. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capital 
da Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de 
intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Pro-
testante. Cidade da qual Lutero a elogiou em mais 
de uma ocasião, chamando-a de “A coroada por 
inúmeras torres”, pelo seu grande patrimônio artís-
tico. Tempo livre para visitar o centro histórico da 
cidade, praticamente intacto, no qual se destacam 
a catedral de Santa María e a igreja de São Severo, 
únicas na Europa de obras-primas arquitetônicas 
do gótico alemão, as casas em enxaimel e de Claro 
Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa re-
pleta de casas com oficinas de artesãos, galerias, 
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. 
Continuação para Berlim. Tempo livre para o pri-
meiro contato com a capital da Alemanha. Jantar. 
Se desejar, você pode fazer uma excursão guiada 
opcional por Berlim à noite, na qual visitaremos o 
bairro judeu, o cenário da trágica “noite de vidros 
quebrados” durante o período de Hitler, o bai-
rro do governo com o Reichstag e a Chancelaria, 
a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia 
para visitar a cidade de Dresden, conhecida como 
“Florença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, pos-
sibilidade de uma visita panorâmica opcional com 
um guia local para admirar seu magnífico patri-
mônio artístico, devastado pelos bombardeios da 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22424 · Preço desde

1.785$  13 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22424 Paris / Praga

Seleção 13 4 1.785 2.430

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 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 itine-

rário): Panorâmicas de Paris, Bruxelas Amsterdã, Berlim, 
Praga, Passeio de barco pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Brujes, A Haya, Colonia, Valle do 
Rhin Frankfurt, Erfurt,Dresden. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Visita Panorámica e 
pelos canais de Brujes; Marken e Volendam; Berlim noturno; 
Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Karlovy Vary. 

 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 13 refeições. 

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

ST22424 2.185 / 2.830 2.135 / 2.780 2.535 / 3.180

Paris, Paises Baixos, Alemanha e Praga
ST22424 >> Paris > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga
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SEGUNDA-FEIRA. PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Dia livre para 
passear por lugares tão emblemáticos desta mara-
vilhosa cidade. À noite poderá realizar a excursão 
opcional Paris Iluminada. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) 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 monu-
mentais 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 france-
sa. À noite, assistência opcional ao cabaré 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 mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
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 Jes-
us 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 subs-
tituída 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, 
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação 
de diamantes. Restante do dia livre ou, se desejar, 
você pode fazer uma excursão opcional que o envol-
verá na Holanda tradicional, visitando suas aldeias de 
pescadores, onde veremos a perfeita harmonia entre 
as diferentes comunidades culturais e religiosas na 
Holanda. Marken vila de pescadores com uma lon-
ga tradição protestante que era originalmente uma 
ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e 
Volendam, cidade católica, onde, além de aprovei-
tar para fazer compras, 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. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

Paris, Paises Baixos e Alemanha II
ST22650 >> Paris > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim

O Sena desde o Museo de Orsay · Paris

Ponte dos Mercadores (Kramerbrucke) · Erfurt
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SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capi-
tal da Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro 
de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma 
Protestante. Cidade da qual Lutero a elogiou 
em mais de uma ocasião, chamando-a de “A 
coroada por inúmeras torres”, pelo seu grande 
patrimônio artístico. Tempo livre para visitar o 
centro histórico da cidade, praticamente intacto, 
no qual se destacam a catedral de Santa María 
e a igreja de São Severo, únicas na Europa de 
obras-primas arquitetônicas do gótico alemão, 
as casas em enxaimel e de Claro Kammerbrucke, 
a ponte mais longa da Europa repleta de casas 
com oficinas de artesãos, galerias, pequenas 
tabernas, lojas de música e antiguidades. Conti-
nuação para Berlim. Tempo livre para o primeiro 
contato com a capital da Alemanha. Jantar. Se 
desejar, você pode fazer uma excursão guiada 
opcional por Berlim à noite, na qual visitaremos 
o bairro judeu, o cenário da trágica “noite de vi-
dros quebrados” durante o período de Hitler, o 
bairro do governo com o Reichstag e a Chance-
laria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, 
etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a 
Ilha dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São 
Nicolau, a praça do Gendarmerie, os restos do 
Muro, a avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Resto do livre ou, 
se desejar, pode fazer uma excursão opcional a 
Potsdam, onde Truman, Stalin e Atlee, o sucessor 
de Winston Churchill, decidiram em 1945 o desti-
no da Alemanha, com a assinatura do Tratado de 
Potsdam no Palácio Cecilienhof. Conheceremos 
esta cidade que possui locais como o Barrio de 
los Holandeses, jardins e palácios construídos a 
partir do século XVIII e hoje Patrimônio da Huma-
nidade. Visitaremos o interior de um dos palácios 
construídos durante a presença da família real 
prussiana. Após esta visita opcional, você retorna-
rá a Berlim. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. dia livre para desfrutar da grande 
oferta cultural da cidade visitando algum dos mu-
seos. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

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, traslado ao hotel. Tempo 
livre para visitar a capital financeira da Alemanha, 
que durante dois séculos foi local de coroação dos 
imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. 
Sempre que a hora de chegada do seu voo o permi-
tir, ao final da tarde irá encontrar o seu guia acom-
panhante na recepção do hotel. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições). Acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22650 · Preço desde

1.540$  11 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22650 Paris / Berlim

Seleção 11 3 1.540 2.105

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

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

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis 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, Bruxelas Amsterdã e Berlim, 
Passeio de barco pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Brujes, A Haya, Colonia, Valle do 
Rhin Frankfurt, Erfurt.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Visita Panorámica e 
pelos canais de Brujes; Marken e Volendam; Berlim noturno. 

 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 9 refeições. 

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

ST22650 1.810 / 2.375 1.780 / 2.345 2.050 / 2.615

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris, Paises Baixos e Alemanha II
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SEGUNDA-FEIRA. PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Dia livre para 
passear por lugares tão emblemáticos desta mara-
vilhosa cidade. À noite poderá realizar a excursão 
opcional Paris Iluminada. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) 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 monu-
mentais 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 france-
sa. À noite, assistência opcional ao cabaré 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 mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
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 Jes-
us 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 subs-
tituída 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 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 aprendere-
mos todo o processo desde a extração do cristal bru-
to até a conversão em brilhante. Restante do dia livre 
ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcio-
nal que o envolverá na Holanda tradicional, visitando 
suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita 
harmonia entre as diferentes comunidades culturais 
e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores 
com uma longa tradição protestante que era origi-
nalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por 
um dique e Volendam, uma cidade católica, onde, 
além de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, característica da 

Paris, Paises Baixos e Alemanha I
ST22429 >> Paris > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim

Parlamento e lago Hofvijver · Haia

As Kranhäuser (Casas grua) · Colônia
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sede do Banco Central da UE, que durante dois 
séculos foi local de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano-Germânico. Sempre que a 
hora de chegada do seu voo o permitir, ao final da 
tarde irá encontrar o seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, no cruzamento 
de antigas rotas comerciais e a capital da Turíngia. 
Cidade que foi ponto de encontro de intelectuais e 
centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade 
da qual Lutero a elogiou em mais de uma ocasião, 
chamando-a de “A coroada por inúmeras torres”, 
pelo seu grande patrimônio artístico. Tempo livre 
para visitar o centro histórico da cidade, praticamen-
te intacto, no qual se destacam a catedral de Santa 
María e a igreja de São Severo, únicas na Europa 
de obras-primas arquitetônicas do gótico alemão, 
as casas em enxaimel e de Claro Kammerbrucke, a 
ponte mais longa da Europa repleta de casas com 
oficinas de artesãos, galerias, pequenas tabernas, 
lojas de música e antiguidades. Continuação para 
Berlim. Tempo livre para o primeiro contato com a 
capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à 
noite, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário 
da trágica “noite de vidros quebrados” durante o 
período de Hitler, o bairro do governo com o Rei-
chstag e a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, 
Postdamer Platz, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

região. Em ambos, ainda conservam-se as casas de 
madeira e alguns de seus habitantes vestem a vesti-
menta tradicional do país. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação 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,traslado ao hotel. Tempo 
livre para visitar a capital financeira da Alemanha, 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22429 · Preço desde

1.425$  10 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22429 Paris / Berlim

Seleção 10 3 1.425 1.945

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

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

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis 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, Bruxelas Amsterdã e Berlim, 
Passeio de barco pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Brujes, A Haya, Colonia, Valle do 
Rhin Frankfurt, Erfurt

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Visita Panorámica e 
pelos canais de Brujes; Marken e Volendam; Berlim noturno. 

 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 9 refeições. 

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

ST22429 1.695 / 2.215 1.665 / 2.185 1.935 / 2.455

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris, Paises Baixos e Alemanha I
ST22429 >> Paris > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim

1

2

1

2

3

Frankfurt

Amsterdã

Paris

Bruges

Berlim

FRANÇA

BÉLGICA

HOLANDA
ALEMANHA



PARIS, LONDRES E PAÍSES BAIXOS COM EUROPA CENTRAL 1514 PARIS, LONDRES E PAÍSES BAIXOS COM EUROPA CENTRAL

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
South Kensington e Knightsbridge, onde encontra-
mos o Royal Albert Hall, o memorial Prince Albert e 
os museus Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods. Continuamos nosso tour por Chelsea, o distri-
to das embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, 
Piccadilly Circus e Trafalgar. Na Downing Street 10, 
em Westminster, poderemos fotografar a Abadia, as 
casas do Parlamento e o famoso Big Ben, para ter-
minar no Palácio de Buckingham. Restante do dia 
livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcio-
nal um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos 
monumentos mais importantes da cidade e também 
subiremos (entrada incluída) ao London Eye, a gran-
de roda-gigante de 135 metros de altura, que está lo-
calizada nas margens do Tamisa e tornou-se a maior 
atração turística do Reino Unido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional com o guia local 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. 
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 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 Bruges. Almoço 
e tempo livre para desfrutar do encanto das suas ca-
sas 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 Je-
sus Cristo, etc. Se desejar, pode fazer uma visita pa-
norâmica 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 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 panorâmi-
ca com guia local: a Grand Place com as Casas do Rei, 
das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Miguel, 
Manneken - Pis, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. 
Continuação para Haia, sede do governo dos Países 
Baixos, da academia internacional do Tribunal Supre-
mo dos Países Baixos, do Tribunal Internacional e re-
sidência da família real holandesa. Continuação para 
Amsterdã. Passeio de barco opcional, descobrindo a 
cidade a partir dos seus canais. (Jantar Opção Paco-
te de Refeições) e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda: Marken vila de 
pescadores com uma longa tradição protestante e 
Volendam, uma cidade católica. (Jantar Opção Paco-
te de Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo 
Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhe-
dos e castelos característicos da região da Renânia, 
onde nos encontramos. Desembarque e continuação 
a Frankfurt, traslado ao hotel. Tempo livre para visi-
tar a capital financeira da Alemanha, sede do Banco 
Central da UE, que durante dois séculos foi local de 
coroação dos imperadores do Sacro Império Roma-
no-Germânico. Sempre que a hora de chegada do 
seu voo o permitir, ao final da tarde irá encontrar o 
seu guia acompanhante na recepção do hotel. (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no cru-
zamento de antigas rotas comerciais e a capital da 
Turíngia. Tempo livre para visitar o centro histórico 
da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam 

a catedral de Santa María e a igreja de São Severo, 
únicas na Europa de obras-primas arquitetônicas do 
gótico alemão, as casas em enxaimel e de Claro Kam-
merbrucke, a ponte mais longa da Europa repleta de 
casas com oficinas de artesãos, galerias, pequenas 
tabernas, lojas de música e antiguidades. Conti-
nuação para Berlim. Tempo livre. Jantar. Se desejar, 
você pode fazer uma excursão guiada opcional por 
Berlim à noite, na qual visitaremos o bairro judeu, o 
cenário da trágica “noite de vidros quebrados” du-
rante o período de Hitler, o bairro do governo com o 
Reichstag e a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, 
Postdamer Platz, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia loca: 
o Portão de Brandemburgo, um dos símbolos mais 
importantes da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander 
Platz, o bairro de São Nicolau, a praça do Gendarme-
rie, os restos do Muro, a avenida de Unter den Linden, 
etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Resto do 
livre ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcio-
nal a Potsdam. Conheceremos esta cidade que pos-
sui locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
visitar a cidade de Dresden, conhecida como “Flo-
rença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, possibi-
lidade de uma visita panorâmica opcional com um 
guia local para admirar seu magnífico patrimônio 
artístico, devastado pelos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a Sempero-
per, etc. e que hoje foram restaurados com maestria. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Continuação 
para Praga. Tempo livre ou se desejar pode fazer um 
passeio noturno opcional pelo centro histórico. Jan-
tar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefeitu-
ra, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, Ponte 
Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do dia livre 
para conhecer o bairro judeu visitando uma de suas 
sinagogas, como a Hispaniola ou Staronová, consi-
derada a mais antiga da Europa, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Se desejar, pode fazer uma visi-
ta opcional à chamada Praga Santa: Castelo de Praga 
com a Catedral de São Vito e o Antigo Palácio Real, 
local onde a centelha da Guerra dos 30 Anos após 
a defenestração dos nobres; El Callejón de Oro, etc. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 
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SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre. Se desejar, excursão 
opcional na qual visitará a Grande Sinagoga, fazen-
do um tour pelo bairro judeu, onde visitaremos o 
tradicional mercado de Klauzál, onde degustare-
mos uma bebida típica húngara (Almoço Opção 
Pacote de Refeições). Saída pela planície da Panô-
nia em direção a Viena. Na chegada, passaremos 
pela sede da ONU e cruzaremos o Danúbio, antes 
de seguir para o hotel. Jantar e acomodação. 

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
a Ringstrasse, como o Parlamento, a Ópera, a Igre-
ja Votiva, os Museus de História da Arte e História 
Natural, a Bolsa de Valores, etc. Também caminha-
remos pelo coração pedestre da cidade agrupada 
em torno da Catedral de Santo Estêvão. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Resto do dia livre ou 
se desejar, haverá uma visita opcional à Ópera e 
ao Palácio de Schönbrunn, residência de verão da 
família imperial. À noite, se desejar, poderá assis-
tir opcionalmente a um concerto vienense, onde, 
entre outras peças da tradição musical europeia, 
estarão presentes as valsas mais representativas. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale 
do Danúbio, na qual visitaremos a Abadia de Melk, 
uma das jóias do barroco centro-europeu, depois 
embarcaremos em um cruzeiro no Danúbio (sujeito 
à operação temporada do mesmo) da qual desfru-
taremos as paisagens da região de Dachau. Tempo 
livre em Durnstein ou em Krems. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando 
se tornou ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e local de descanso 
de grandes artistas, como Strauss ou Beethoven, 
entre outros. Faremos um passeio com o guia local 
pela cidade, para admirar, entre outros lugares, as 
belas colunatas construídas ao redor do rio Teplá 
para que os visitantes possam fazer caminhadas e 
beber as águas termais protegidas das intempéries. 
Tempo livre até o retorno a Praga etc. Acomodação. 

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos de Praga, cruzando a 
Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas 
da República Tcheca, até chegarmos à Eslováquia, 
onde visitaremos sua capital, Bratislava, que tam-
bém foi a capital da Hungria por um período, quan-
do aquele país foi ocupadO pelo Império Otomano. 
Tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa, 
banhada pelo Danúbio e percorrer seu centro histó-
rico, onde se destacam suas encantadoras estátuas, 
além da riqueza monumental de suas animadas 
praças e vielas, com a Porta de São Miguel, a Ca-
tedral de São Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do 
Primaz, a Câmara Municipal, etc. Continuação para 
Budapeste, capital da Hungria, cidade considerada 
uma das mais belas da Europa, atravessada pelo 
Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmen-
te estão ligadas por maravilhosas pontes como a 
Chain ou Elizabeth, em homenagem à Imperatriz 
Sissi. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
Praça dos Heróis, o Parque Municipal, Avenida An-
drassy, as Pontes de Correntes, Isabel e Margarita, 
o bairro de Buda, o exterior da Igreja de Matias, o 
Bastião dos Pescadores, etc. (Almoço Opção Pa-
cote de Refeições) Tempo livre ou se desejar, você 
pode faça uma visita opcional com um guia local à 
“Budapeste histórica”, com bilhetes incluídos, ad-
mirando o interior do Parlamento, um dos edifícios 
mais emblemáticos da cidade, e também, durante 
esta visita iremos visitar a Basílica de Santo Es-
têvão, que pode acomodar mais de 8. 500 pessoas, 
em seus 87 metros de comprimento por 55 metros 
de largura. Escultores de prestígio contribuíram 
para a decoração de interiores e foram utilizados 
mais de 50 tipos de mármore. Além disso, se dese-
jar, você pode opcionalmente fazer uma excursão 
em que um agradável passeio de barco no Danúbio 
será combinado com a assistência de uma Festa 
Goulash, na qual você provará a famosa gastro-
nomia húngara, bem como seus famosos vinhos, 
enquanto saboreia um animado show de música e 
danças típicas. Acomodação. 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22538 · Preço desde

2.625$  18 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22538 Londres / Viena

Seleção 18 7 2.625 3.585

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 iti-

nerário): Panorâmicas de Londres, Bruxelas Amsterdã, 
Berlim, Praga, Budapeste e Viena. Passeio de barco pelo 
rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunnel, Brujes, A Haya, Colo-
nia, Valle do Rhin Frankfurt, Erfurt,Dresden, Bratislava.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Londres nocturna; London Eye e passeio de barco por el Tá-
mesis; Visita Panorámica e pelos canais de Brujes; Marken e 
Volendam; Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga 
noturna; Karlovy Vary; Concierto vienés. 

 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 18 refeições. 

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

ST22538 3.150 / 4.110 3.010 / 3.970 3.535 / 4.495
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SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
South Kensington e Knightsbridge, onde encontra-
mos o Royal Albert Hall, o memorial Prince Albert e 
os museus Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods. Continuamos nosso tour por Chelsea, o distri-
to das embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, 
Piccadilly Circus e Trafalgar. Na Downing Street 10, 
em Westminster, poderemos fotografar a Abadia, as 
casas do Parlamento e o famoso Big Ben, para ter-
minar no Palácio de Buckingham. Restante do dia 
livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcio-
nal um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos 
monumentos mais importantes da cidade e também 
subiremos (entrada incluída) ao London Eye, a gran-
de roda-gigante de 135 metros de altura, que está lo-
calizada nas margens do Tamisa e tornou-se a maior 
atração turística do Reino Unido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional com o guia local, para Oxford, 
onde está localizada uma das universidades mais 
famosas do mundo, que data do século XIII. Visi-
taremos um dos seus famosos Colégios (entrada 
incluída) e também teremos tempo livre para fazer 
algumas compras ou desfrutar de uns momentos de 
descanso, tomando um café numa das esplanadas da 
cidade. Esta excursão opcional continuará a Windsor, 
onde podemos descobrir uma cidade especial com 
ruas animadas de layout medieval, cheias de lojas, 
pitorescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exterior 
do Castelo de Windsor. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer a belíssima Região 
dos Flandres na Bélgica. e conhecer uma das mais 
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 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 Guildasa Catedral de São Miguel, Manneken 
- Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio da Justiça, o 
Atomium, etc. Continuação para Haia, sede do go-
verno dos Países Baixos, da academia internacional 
do Tribunal Supremo dos Países Baixos, do Tribunal 
Internacional e residência da família real holandesa. 
Continuação para Amsterdã. Passeio de barco opcio-
nal, descobrindo a cidade a partir dos seus canais. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 
Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos característicos da região da Renânia, onde 
nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt,traslado ao hotel. Tempo livre para visitar a 
capital financeira da Alemanha, sede do Banco Cen-
tral da UE, que durante dois séculos foi local de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano-
Germânico. Sempre que a hora de chegada do seu 
voo o permitir, ao final da tarde irá encontrar o seu 
guia acompanhante na recepção do hotel. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no cru-
zamento de antigas rotas comerciais e a capital da 
Turíngia. Tempo livre para visitar o centro histórico 
da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam 
a catedral de Santa María e a igreja de São Severo, 
únicas na Europa de obras-primas arquitetônicas 
do gótico alemão, as casas em enxaimel e de Cla-
ro Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa 
repleta de casas com oficinas de artesãos, galerias, 
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. 
Continuação para Berlim. Tempo livre para o primeiro 
contato com a capital da Alemanha. Jantar. Se dese-
jar, você pode fazer uma excursão guiada opcional 
por Berlim à noite, na qual visitaremos o bairro judeu, 
o cenário da trágica “noite de vidros quebrados” du-
rante o período de Hitler, o bairro do governo com o 
Reichstag e a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, 
Postdamer Platz, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: o Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a praça do 
Gendarmerie, os restos do Muro, a avenida de Un-
ter den Linden, etc. (Almoço Opção Pacote de Re-
feições) Resto do livre ou, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional a Potsdam. Conheceremos esta 
cidade que possui locais como o Barrio de los Ho-
landeses, jardins e palácios construídos a partir do 
século XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade. Vi-
sitaremos o interior de um dos palácios construídos 
durante a presença da família real prussiana. Após 
esta visita opcional, você retornará a Berlim. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
visitar a cidade de Dresden, conhecida como “Flo-
rença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, possibi-
lidade de uma visita panorâmica opcional com um 
guia local para admirar seu magnífico patrimônio 
artístico, devastado pelos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a Sempero-
per, etc. e que hoje foram restaurados com maestria. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Continuação 
para Praga. Tempo livre ou se desejar pode fazer um 
passeio noturno opcional pelo centro histórico. Jan-
tar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefeitu-
ra, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, Ponte 
Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do dia livre 
para conhecer o bairro judeu visitando uma de suas 
sinagogas, como a Hispaniola ou Staronová, consi-
derada a mais antiga da Europa, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Se desejar, pode fazer uma 

Londres, Paises Baixos, Alemanha e Leste Europeu I
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so, se desejar, você pode opcionalmente fazer uma 
excursão em que um agradável passeio de barco no 
Danúbio será combinado com a assistência de uma 
Festa Goulash, na qual você provará a famosa gas-
tronomia húngara, bem como seus famosos vinhos, 
enquanto saboreia um animado show de música e 
danças típicas. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional na qual visitará a Gran-
de Sinagoga, sendo o maior da Europa e o segundo 
do mundo, fazendo um tour pelo bairro judeu, onde 
visitaremos o tradicional mercado de Klauzál, onde 
degustaremos uma bebida típica húngara (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída pela planície da 
Panônia em direção a Viena. Na chegada, passare-
mos pela sede da ONU e cruzaremos o Danúbio, 
antes de seguir para o hotel. Jantar e acomodação. 

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
aRingstrasse, como o Parlamento, a Ópera, a Igreja 
Votiva, os Museus de História da Arte e História Na-
tural, a Câmara Municipal, a Bolsa de Valores, etc. 
Também caminharemos pelo coração pedestre da 
cidade agrupada em torno da Catedral de Santo Es-
têvão. (Almoço Opção Pacote de Refeições). Resto 
do dia livre ou se desejar, haverá uma visita opcio-
nal à Ópera e ao Palácio de Schönbrunn, residência 
de verão da família imperial. À noite, se desejar, 
poderá assistir opcionalmente a um concerto vie-
nense, onde, entre outras peças da tradição musical 
europeia, estarão presentes as valsas mais repre-
sentativas. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

visita opcional à chamada Praga Santa: Castelo de 
Praga com a Catedral de São Vito e o Antigo Pa-
lácio Real, local onde a centelha da Guerra dos 30 
Anos após a defenestração dos nobres; El Callejón 
de Oro, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando 
se tornou ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e local de descanso 
de grandes artistas. Faremos um passeio com o 
guia local pela cidade, para admirar, entre outros 
lugares, as belas colunatas construídas ao redor do 
rio Teplá para que os visitantes possam fazer cam-
inhadas e beber as águas termais protegidas das 
intempéries. Tempo livre até o retorno a Praga etc. 
Acomodação. 

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos de Praga, cruzando a 
Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas 
da República Tcheca, até chegarmos à Eslováquia, 
onde visitaremos sua capital, Bratislava, que tam-
bém foi a capital da Hungria por um período, quan-
do aquele país foi ocupadO pelo Império Otomano. 
Tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa, 
banhada pelo Danúbio e percorrer seu centro histó-
rico, onde se destacam suas encantadoras estátuas, 
além da riqueza monumental de suas animadas 
praças e vielas, com a Porta de São Miguel, a Ca-
tedral de São Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do 
Primaz, a Câmara Municipal, etc. Continuação para 
Budapeste, capital da Hungria, atravessada pelo 
Danúbio. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: Praça dos Heróis e seu maravilhoso complexo 
escultórico, o Parque Municipal, Avenida Andrassy 
considerada a mais bonita de Budapeste repleta de 
palácios e palácios, as Pontes de Correntes, Isabel e 
Margarita, o bairro de Buda com suas ruas pitores-
cas com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja 
de Matias, o Bastião dos Pescadores com magnífi-
cas vistas do Parlamento, Peste e Danúbio, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Tempo livre ou 
se desejar, você pode faça uma visita opcional com 
um guia local à “Budapeste histórica”, com bilhetes 
incluídos, admirando o interior do Parlamento, um 
dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e tam-
bém, durante esta visita iremos visitar a Basílica de 
Santo Estêvão, que pode acomodar mais de 8. 500 
pessoas, em seus 87 metros de comprimento por 
55 metros de largura. Escultores de prestígio con-
tribuíram para a decoração de interiores e foram 
utilizados mais de 50 tipos de mármore. Além dis-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

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

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22537 · Preço desde

2.515$  17 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22537 Londres / Viena

Seleção 17 7 2.515 3.425

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 iti-

nerário): Panorâmicas de Londres, Bruxelas Amsterdã, 
Berlim, Praga, Budapeste e Viena. Passeio de barco pelo 
rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunnel, Brujes, A Haya, Colo-
nia, Valle do Rhin Frankfurt, Erfurt,Dresden, Bratislava.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Londres nocturna; London Eye e passeio de barco por el Tá-
mesis; Visita Panorámica e pelos canais de Brujes; Marken e 
Volendam; Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga 
noturna; Karlovy Vary; Concierto vienés. 

 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 18 refeições. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22537 3.040 / 3.950 2.900 / 3.810 3.425 / 4.335
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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 
Harrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de 
a cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour 
por Chelsea, o distrito das embaixadas de Belgravia 
e o cinema Mayfair, Piccadilly Circus e Trafalgar. Na 
Downing Street 10, em Westminster, poderemos fo-
tografar a Abadia, as casas do Parlamento e o famo-
so Big Ben, para terminar no Palácio de Buckingham. 
Restante do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma 
interessante excursão opcional um passeio ao longo 
do Tâmisa, passando pelos monumentos mais impor-
tantes da cidade e também subiremos (entrada in-
cluída) ao London Eye, a grande roda-gigante de 135 
metros de altura, que está localizada nas margens do 
Tamisa e tornou-se a maior atração turística do Reino 
Unido. Acomodação. 

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

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer a belíssima Região 
dos Flandres na Bélgica. e conhecer uma das mais 
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 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 aprendere-
mos todo o processo desde a extração do cristal bru-
to até a conversão em brilhante. Restante do dia livre 
ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcio-
nal que o envolverá na Holanda tradicional, visitando 
suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita 
harmonia entre as diferentes comunidades culturais 
e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores 
com uma longa tradição protestante que era origi-
nalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por 
um dique e Volendam, uma cidade católica, onde, 
além de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, característica da 
região. Em ambos, ainda conservam-se as casas de 
madeira e alguns de seus habitantes vestem a vesti-
menta tradicional do país. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 
Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos característicos da região da Renânia, onde 
nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt,traslado ao hotel. Tempo livre para visitar a 
capital financeira da Alemanha, sede do Banco Cen-
tral da UE, que durante dois séculos foi local de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano-
Germânico. Sempre que a hora de chegada do seu 
voo o permitir, ao final da tarde irá encontrar o seu 

Londres, Paises Baixos, Alemanha e Praga
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Semperoper, etc. e que hoje foram restaurados com 
maestria. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Continuação para Praga. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer um passeio noturno opcional pelo cen-
tro histórico. Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, 
Ponte Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do 
dia livre para conhecer o bairro judeu visitando uma 
de suas sinagogas, como a Hispaniola ou Starono-
vá, considerada a mais antiga da Europa, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Se desejar, para 
ter uma ideia completa da cidade, pode fazer uma 
visita opcional à chamada Praga Santa: Castelo de 
Praga com a Catedral de São Vito e o Antigo Pa-
lácio Real, local onde a centelha da Guerra dos 30 
Anos após a defenestração dos nobres; El Callejón 
de Oro, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando 
se tornou ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e local de descanso 
de grandes artistas, como Strauss ou Beethoven, 
entre outros. Faremos um passeio com o guia local 
pela cidade, para admirar, entre outros lugares, as 
belas colunatas construídas ao redor do rio Teplá 
para que os visitantes possam fazer caminhadas e 
beber as águas termais protegidas das intempéries. 
Tempo livre até o retorno a Praga etc. Acomodação. 

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

guia acompanhante na recepção do hotel. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capital 
da Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de 
intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Pro-
testante. Cidade da qual Lutero a elogiou em mais 
de uma ocasião, chamando-a de “A coroada por 
inúmeras torres”, pelo seu grande patrimônio artís-
tico. Tempo livre para visitar o centro histórico da 
cidade, praticamente intacto, no qual se destacam 
a catedral de Santa María e a igreja de São Severo, 
únicas na Europa de obras-primas arquitetônicas 
do gótico alemão, as casas em enxaimel e de Claro 
Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa re-
pleta de casas com oficinas de artesãos, galerias, 
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. 
Continuação para Berlim. Tempo livre para o pri-
meiro contato com a capital da Alemanha. Jantar. 
Se desejar, você pode fazer uma excursão guiada 
opcional por Berlim à noite, na qual visitaremos o 
bairro judeu, o cenário da trágica “noite de vidros 
quebrados” durante o período de Hitler, o bai-
rro do governo com o Reichstag e a Chancelaria, 
a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia 
para visitar a cidade de Dresden, conhecida como 
“Florença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, pos-
sibilidade de uma visita panorâmica opcional com 
um guia local para admirar seu magnífico patri-
mônio artístico, devastado pelos bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

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

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22539 · Preço desde

1.965$  13 dias
 5 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22539 Londres / Praga

Seleção 13 5 1.965 2.680

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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, Ber-
lim, Praga. Passeio de barco pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunnel, Brujes, A Haya, Colo-
nia, Valle do Rhin Frankfurt, Erfurt,Dresden.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Londres nocturna; London Eye e passeio de barco por el Tá-
mesis; Visita Panorámica e pelos canais de Brujes; Marken e 
Volendam; Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga 
noturna; Karlovy Vary. 

 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 13 refeições. 

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

ST22539 2.430 / 3.145 2.265 / 2.980 2.730 / 3.445

Londres, Paises Baixos, Alemanha e Praga
ST22539 >> Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga
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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 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 embaixa-
das de Belgravia e o cinema Mayfair, Piccadilly Circus 
e Trafalgar. Na Downing Street 10, em Westminster, 
poderemos fotografar a Abadia, as casas do Parla-
mento e o famoso Big Ben, para terminar no Palácio 
de Buckingham. Restante do dia livre. Se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional 
um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos mo-
numentos mais importantes da cidade e também su-
biremos (entrada incluída) ao London Eye, a grande 
roda-gigante de 135 metros de altura, que está loca-
lizada nas margens do Tamisa e tornou-se a maior 
atração turística do Reino Unido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre 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 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 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. 

Londres, Paises Baixos e Alemanha II
ST22669 >> Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim

Lago do Amor · Bruges

O Muro · Berlim
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tarde irá encontrar o seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capi-
tal da Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro 
de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma 
Protestante. Cidade da qual Lutero a elogiou em 
mais de uma ocasião, chamando-a de “A coroada 
por inúmeras torres”, pelo seu grande patrimônio 
artístico. Tempo livre para visitar o centro histórico 
da cidade, no qual se destacam a catedral de Santa 
María e a igreja de São Severo, únicas na Europa 
de obras-primas arquitetônicas do gótico alemão, 
as casas em enxaimel e de Claro Kammerbrucke, a 
ponte mais longa da Europa repleta de casas com 
oficinas de artesãos, galerias, pequenas tabernas, 
lojas de música e antiguidades. Continuação para 
Berlim. Tempo livre para o primeiro contato com a 
capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à 
noite, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário 
da trágica “noite de vidros quebrados” durante o 
período de Hitler, o bairro do governo com o Rei-
chstag e a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, 
Postdamer Platz, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: o Portão de Brandemburgo, um dos símbolos 
mais importantes da cidade, a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a praça 
do Gendarmerie, os restos do Muro, a avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições) Resto do livre ou, se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional a Potsdam, onde Truman, 
Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, 
decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a 
assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Ce-
cilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Dia livre que pode aproveitar para 
conhecer a grande oferta cultural que a cidade ofe-
rece. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: BERLIN
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a 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,traslado ao hotel. Tempo 
livre para visitar a capital financeira da Alemanha, 
sede do Banco Central da UE, que durante dois 
séculos foi local de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano-Germânico. Sempre que a 
hora de chegada do seu voo o permitir, ao final da 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22669 · Preço desde

1.715$  11 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22669 Londres / Berlim

Seleção 11 4 1.715 2.350

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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 
Berlim. Passeio de barco pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunnel, Brujes, A Haya, Colo-
nia, Valle do Rhin Frankfurt, Erfurt. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Londres nocturna; London Eye e passeio de barco por el Tá-
mesis; Visita Panorámica e pelos canais de Brujes; Marken e 
Volendam; Berlim noturno. 

 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 9 refeições. 

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

ST22669 2.055 / 2.690 1.905 / 2.540 2.245 / 2.880

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Londres, Paises Baixos e Alemanha II
ST22669 >> Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim

1

2

1

3

3

Frankfurt

Amsterdã

Londres
Bruges

Berlim

R. UNIDO

BÉLGICA

HOLANDA
ALEMANHA



PARIS, LONDRES E PAÍSES BAIXOS COM EUROPA CENTRAL 2322 PARIS, LONDRES E PAÍSES BAIXOS COM EUROPA CENTRAL

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 da 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, muito perto da 
conhecida loja de departamentos Harrods, tudo nos 
arredores do autêntico pulmão de a cidade que é 
Hyde Park. Continuamos nosso tour por Chelsea com 
seu comércio exclusivo, o distrito das embaixadas 
de Belgravia e o cinema Mayfair, Piccadilly Circus e 
Trafalgar, praças famosas. Na Downing Street 10, em 
Westminster, poderemos 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 interessante excursão 
opcional um passeio ao longo do Tâmisa, passan-
do pelos monumentos mais importantes da cidade 
e também subiremos (entrada incluída) ao London 
Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de altura, 
nas margens do Tamisa. Acomodação. 

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

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer a belíssima Região 
dos Flandres na Bélgica. e conhecer uma das mais 
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 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 a 
perfeita harmonia entre as diferentes comunidades 
na Holanda. Marken vila de pescadores com uma lon-
ga tradição protestante que era originalmente uma 
ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e 
Volendam, uma cidade católica, onde, além de apro-
veitar para fazer compras, 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. 

Londres, Paises Baixos e Alemanha I
ST22187 >> Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim

Royal Horse Guards Parade · Londres

Panorâmica de Boppard · Vale do Reno
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a catedral de Santa María e a igreja de São Severo, 
únicas na Europa de obras-primas arquitetônicas 
do gótico alemão, as casas em enxaimel e de Claro 
Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa re-
pleta de casas com oficinas de artesãos, galerias, 
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. 
Continuação para Berlim. Tempo livre para o pri-
meiro contato com a capital da Alemanha. Jantar. 
Se desejar, você pode fazer uma excursão guiada 
opcional por Berlim à noite, na qual visitaremos o 
bairro judeu, o cenário da trágica “noite de vidros 
quebrados” durante o período de Hitler, o bai-
rro do governo com o Reichstag e a Chancelaria, 
a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

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,traslado ao hotel. Tempo 
livre para visitar a capital financeira da Alemanha, 
sede do Banco Central da UE, que durante dois 
séculos foi local de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano-Germânico. Sempre que a 
hora de chegada do seu voo o permitir, ao final da 
tarde irá encontrar o seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capital 
da Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de 
intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Pro-
testante. Cidade da qual Lutero a elogiou em mais 
de uma ocasião, chamando-a de “A coroada por 
inúmeras torres”, pelo seu grande patrimônio artís-
tico. Tempo livre para visitar o centro histórico da 
cidade, praticamente intacto, no qual se destacam 

(*) 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

ST22187 · Preço desde

1.600$  10 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22187 Londres / Berlim

Seleção 10 4 1.600 2.185

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 
Berlim. Passeio de barco pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunnel, Brujes, A Haya, Colo-
nia, Valle do Rhin Frankfurt, Erfurt

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Londres nocturna; London Eye e passeio de barco por el Tá-
mesis; Visita Panorámica e pelos canais de Brujes; Marken e 
Volendam; Berlim noturno. 

 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 9 refeições. 

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

ST22187 1.940 / 2.525 1.790 / 2.375 2.130 / 2.715

Londres, Paises Baixos e Alemanha I
ST22187 >> Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim
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 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 
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SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado ao hotel. Resto do 
dia livre, opcionalmente, pode fazer um passeio de 
barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir dos 
seus canais, conhecendo entre outros locais o famo-
so 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 aprendere-
mos todo o processo desde a extração do cristal bru-
to até a conversão em brilhante. Restante do dia livre 
ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcio-
nal que o envolverá na Holanda tradicional, visitando 
suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita 
harmonia entre as diferentes comunidades culturais 
e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores 
com uma longa tradição protestante que era origi-
nalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por 
um dique e Volendam, uma cidade católica, onde, 
além de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, característica da 
região. Em ambos, ainda conservam-se as casas de 
madeira e alguns de seus habitantes vestem a vesti-
menta tradicional do país. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 
Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos característicos da região da Renânia, onde 
nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt,traslado ao hotel. Tempo livre para visitar a 
capital financeira da Alemanha, sede do Banco Cen-
tral da UE, que durante dois séculos foi local de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano-
Germânico. Sempre que a hora de chegada do seu 
voo o permitir, ao final da tarde irá encontrar o seu 
guia acompanhante na recepção do hotel. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no cru-
zamento de antigas rotas comerciais e a capital da 
Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de inte-
lectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. 

Cidade da qual Lutero a elogiou em mais de uma 
ocasião, chamando-a de “A coroada por inúmeras 
torres”, pelo seu grande patrimônio artístico. Tempo 
livre para visitar o centro histórico da cidade, prati-
camente intacto, no qual se destacam a catedral de 
Santa María e a igreja de São Severo, únicas na Euro-
pa de obras-primas arquitetônicas do gótico alemão, 
as casas em enxaimel e de Claro Kammerbrucke, a 
ponte mais longa da Europa repleta de casas com 
oficinas de artesãos, galerias, pequenas tabernas, 
lojas de música e antiguidades. Continuação para 
Berlim. Tempo livre para o primeiro contato com a 
capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à noi-
te, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário da 
trágica “noite de vidros quebrados” durante o perío-
do de Hitler, o bairro do governo com o Reichstag e 
a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer 
Platz, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
pelos locais mais característicos da capital da Ale-
manha: veremos o Portão de Brandemburgo, um 
dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha dos 
Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a 
praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a aveni-
da de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, pode 
fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde Tru-
man, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, 
decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a 
assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Ceci-
lienhof. Conheceremos esta cidade que possui locais 
como o Barrio de los Holandeses, jardins e palácios 
construídos a partir do século XVIII e hoje Patrimô-
nio da Humanidade. Visitaremos o interior de um dos 
palácios construídos durante a presença da família 
real prussiana. Após esta visita opcional, você retor-
nará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
visitar a cidade de Dresden, conhecida como “Flo-
rença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, possibi-
lidade de uma visita panorâmica opcional com um 
guia local para admirar seu magnífico patrimônio 
artístico, devastado pelos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a Sempero-
per, etc. e que hoje foram restaurados com maestria. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Continuação 
para Praga. Tempo livre ou se desejar pode fazer um 
passeio noturno opcional pelo centro histórico. Jan-
tar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefeitu-
ra, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, Ponte 
Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do dia livre 
para conhecer o bairro judeu visitando uma de suas 
sinagogas, como a Hispaniola ou Staronová, consi-
derada a mais antiga da Europa, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Se desejar, para ter uma ideia 
completa da cidade, pode fazer uma visita opcional 
à chamada Praga Santa: Castelo de Praga com a 
Catedral de São Vito e o Antigo Palácio Real, local 
onde a centelha da Guerra dos 30 Anos após a defe-
nestração dos nobres; El Callejón de Oro, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Kar-
lovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu grande 
importância durante o século 19 quando se tornou 
ponto de encontro da alta sociedade em busca de 
tratamentos termais e local de descanso de grandes 
artistas, como Strauss ou Beethoven, entre outros. 

Amsterdã, Alemanha e Leste Europeu II
ST22782 >> Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena 

Ponte Píton · Amsterdã

Monumento a J. Strauss · Viena
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cobrindo esta cidade, caminhando por suas áreas 
comerciais ou visitando uma de suas termas. Se 
desejar, você pode fazer uma excursão opcional 
na qual visitará a Grande Sinagoga, um dos edifí-
cios mais emblemáticos da cidade, sendo o maior 
da Europa e o segundo do mundo, fazendo um 
tour pelo bairro judeu, onde visitaremos o tradi-
cional mercado de Klauzál, onde degustaremos 
uma refrescante bebida típica húngara (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Saída pela planí-
cie da Panônia em direção a Viena. Na chegada, 
passaremos pela sede da ONU e cruzaremos o 
Danúbio, antes de seguir para o hotel. Jantar e 
acomodação. 

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
pela cidade, onde visitaremos, entre outros lugares, 
a monumental Ringstrasse, uma avenida de mais de 
5 quilômetros de extensão onde estão localizados 
alguns dos edifícios mais significativos de Viena e 
que representa a máxima expressão. do estilo his-
toricista: O Parlamento, a Ópera, a Igreja Votiva, 
os Museus de História da Arte e História Natural, a 
Câmara Municipal, a Bolsa de Valores, etc. Também 
caminharemos pelo coração pedestre da cidade 
agrupada em torno da Catedral de Santo Estêvão, 
onde faremos uma parada para visitá-la livremente 
e também veremos, entre outros lugares, os pátios 
do Palácio Imperial de Hofburg, a rua Kartner Stras-
se e o Graben com a Coluna. da Peste, etc. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições). Resto do dia livre ou 
se desejar, haverá uma visita opcional à Ópera in-
augurada em 1869, com D. Giovanni de Mozart e 
ao Palácio de Schönbrunn, residência de verão da 
família imperial, onde María-Teresa, Francisco-José 
e Sissí, e que serviu de cenário para o Tratado de 
Viena e o encontro entre Kennedy e Krushev, em 
plena guerra fria. À noite, se desejar, poderá assis-
tir opcionalmente a um concerto vienense, onde, 
entre outras peças da tradição musical europeia, 
estarão presentes as valsas mais representativas. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale 
do Danúbio, na qual visitaremos primeiro um dos 
lugares mais emblemáticos da Áustria: a Abadia 
de Melk, uma das jóias do barroco centro-europeu, 
depois embarcaremos em um cruzeiro no Danú-
bio (sujeito à operação temporada do mesmo) 
da qual desfrutaremos as paisagens da região de 
Dachau. Tempo livre em Durnstein ou em Krems. 
Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Faremos um passeio com o guia local pela cidade, 
para admirar, entre outros lugares, as belas colu-
natas construídas ao redor do rio Teplá para que 
os visitantes possam fazer caminhadas e beber as 
águas termais protegidas das intempéries. Tempo 
livre até o retorno a Praga etc. Acomodação. 

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos de Praga, cruzando a 
Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas 
da República Tcheca, até chegarmos à Eslováquia, 
onde visitaremos sua capital, Bratislava, que tam-
bém foi a capital da Hungria por um período, quan-
do aquele país foi ocupadO pelo Império Otomano. 
Tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa, 
banhada pelo Danúbio e percorrer seu centro histó-
rico, onde se destacam suas encantadoras estátuas, 
além da riqueza monumental de suas animadas 
praças e vielas, com a Porta de São Miguel, a Ca-
tedral de São Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do 
Primaz, a Câmara Municipal, etc. Continuação para 
Budapeste, capital da Hungria, cidade considerada 
uma das mais belas da Europa, atravessada pelo 
Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmen-
te estão ligadas por maravilhosas pontes como a 
Chain ou Elizabeth, em homenagem à Imperatriz 
Sissi. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: Praça dos Heróis e seu maravilhoso complexo 
escultórico, o Parque Municipal, Avenida Andrassy 
considerada a mais bonita de Budapeste repleta de 
palácios e palácios, as Pontes de Correntes, Isabel e 
Margarita, o bairro de Buda com suas ruas pitores-
cas com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja 
de Matias, o Bastião dos Pescadores com magnífi-
cas vistas do Parlamento, Peste e Danúbio, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Tempo livre ou 
se desejar, você pode faça uma visita opcional com 
um guia local à “Budapeste histórica”, com bilhetes 
incluídos, admirando o interior do Parlamento, um 
dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e tam-
bém, durante esta visita iremos visitar a Basílica de 
Santo Estêvão, que pode acomodar mais de 8. 500 
pessoas, em seus 87 metros de comprimento por 
55 metros de largura. Escultores de prestígio con-
tribuíram para a decoração de interiores e foram 
utilizados mais de 50 tipos de mármore. Além dis-
so, se desejar, você pode opcionalmente fazer uma 
excursão em que um agradável passeio de barco no 
Danúbio será combinado com a assistência de uma 
Festa Goulash, na qual você provará a famosa gas-
tronomia húngara, bem como seus famosos vinhos, 
enquanto saboreia um animado show de música e 
danças típicas. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar des-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22782 · Preço desde

1.800$  14 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22782 Amsterdã / Viena

Seleção 14 4 1.800 2.430

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 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, Berlim, Praga, Budapes-
te e Viena. Passeio de barco pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Colonia, Valle do Rhin Frankfurt, 
Erfurt,Dresden, Bratislava.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Marken e Volendam; Berlim noturno; Panorâmica de Dres-
den; Praga noturna; Karlovy Vary; Concierto vienés. 

 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 15 refeições. 

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

ST22782 2.085 / 2.715 2.185 / 2.815 2.470 / 3.100

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Amsterdã, Alemanha e Leste Europeu II
ST22782 >> Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena 
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SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado ao hotel. Resto do 
dia livre, opcionalmente, pode fazer um passeio de 
barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir dos 
seus canais, conhecendo entre outros locais o famo-
so 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 aprendere-
mos todo o processo desde a extração do cristal bru-
to até a conversão em brilhante. Restante do dia livre 
ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcio-
nal que o envolverá na Holanda tradicional, visitando 
suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita 
harmonia entre as diferentes comunidades culturais 
e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores 
com uma longa tradição protestante que era origi-
nalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por 
um dique e Volendam, uma cidade católica, onde, 
além de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, característica da 
região. Em ambos, ainda conservam-se as casas de 
madeira e alguns de seus habitantes vestem a vesti-
menta tradicional do país. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 
Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos característicos da região da Renânia, onde 
nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt,traslado ao hotel. Tempo livre para visitar a 
capital financeira da Alemanha, sede do Banco Cen-
tral da UE, que durante dois séculos foi local de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano-
Germânico. Sempre que a hora de chegada do seu 
voo o permitir, ao final da tarde irá encontrar o seu 
guia acompanhante na recepção do hotel. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no cru-
zamento de antigas rotas comerciais e a capital da 
Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de inte-
lectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. 

Cidade da qual Lutero a elogiou em mais de uma 
ocasião, chamando-a de “A coroada por inúmeras 
torres”, pelo seu grande patrimônio artístico. Tempo 
livre para visitar o centro histórico da cidade, prati-
camente intacto, no qual se destacam a catedral de 
Santa María e a igreja de São Severo, únicas na Euro-
pa de obras-primas arquitetônicas do gótico alemão, 
as casas em enxaimel e de Claro Kammerbrucke, a 
ponte mais longa da Europa repleta de casas com 
oficinas de artesãos, galerias, pequenas tabernas, 
lojas de música e antiguidades. Continuação para 
Berlim. Tempo livre para o primeiro contato com a 
capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à noi-
te, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário da 
trágica “noite de vidros quebrados” durante o perío-
do de Hitler, o bairro do governo com o Reichstag e 
a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer 
Platz, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
pelos locais mais característicos da capital da Ale-
manha: veremos o Portão de Brandemburgo, um 
dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha dos 
Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a 
praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a aveni-
da de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, pode 
fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde Tru-
man, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, 
decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a 
assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Ceci-
lienhof. Conheceremos esta cidade que possui locais 
como o Barrio de los Holandeses, jardins e palácios 
construídos a partir do século XVIII e hoje Patrimô-
nio da Humanidade. Visitaremos o interior de um dos 
palácios construídos durante a presença da família 
real prussiana. Após esta visita opcional, você retor-

nará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
visitar a cidade de Dresden, conhecida como “Flo-
rença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, possibi-
lidade de uma visita panorâmica opcional com um 
guia local para admirar seu magnífico patrimônio 
artístico, devastado pelos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a Sempero-
per, etc. e que hoje foram restaurados com maestria. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Continuação 
para Praga. Tempo livre ou se desejar pode fazer um 
passeio noturno opcional pelo centro histórico. Jan-
tar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, 
Ponte Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do 
dia livre para conhecer o bairro judeu visitando uma 
de suas sinagogas, como a Hispaniola ou Starono-
vá, considerada a mais antiga da Europa, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Se desejar, para 
ter uma ideia completa da cidade, pode fazer uma 
visita opcional à chamada Praga Santa: Castelo de 
Praga com a Catedral de São Vito e o Antigo Pa-
lácio Real, local onde a centelha da Guerra dos 30 
Anos após a defenestração dos nobres; El Callejón 
de Oro, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Kar-
lovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu grande 
importância durante o século 19 quando se tornou 
ponto de encontro da alta sociedade em busca de 

Amsterdã, Alemanha e Leste Europeu I
ST22783 >> Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena 

Panorâmica da cidade · Bratislava

A Torre inclinada (Montlebaanstoren) e rio Amstel · Amsterdã
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SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar des-
cobrindo esta cidade. Se desejar, você pode fazer 
uma excursão opcional na qual visitará a Grande 
Sinagoga, um dos edifícios mais emblemáticos da 
cidade, sendo o maior da Europa e o segundo do 
mundo, fazendo um tour pelo bairro judeu, onde 
visitaremos o tradicional mercado de Klauzál, onde 
degustaremos uma refrescante bebida típica hún-
gara (Almoço Opção Pacote de Refeições). Saída 
pela planície da Panônia em direção a Viena. Na 
chegada, passaremos pela sede da ONU e cruzare-
mos o Danúbio, antes de seguir para o hotel. Jantar 
e acomodação. 

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: a monumental Ringstrasse, com o Parlamen-
to, a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de História 
da Arte e História Natural, a Câmara Municipal, a 
Bolsa de Valores, etc. Também caminharemos pelo 
coração pedestre da cidade agrupada em torno da 
Catedral de Santo Estêvão, onde faremos uma pa-
rada para visitá-la livremente e também veremos, 
entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial 
de Hofburg, a rua Kartner Strasse e o Graben com 
a Coluna. da Peste, etc. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Resto do dia livre ou se desejar, haverá 
uma visita opcional à Ópera inaugurada em 1869, 
com D. Giovanni de Mozart e ao Palácio de Schön-
brunn, residência de verão da família imperial, onde 
María-Teresa, Francisco-José e Sissí, e que serviu 
de cenário para o Tratado de Viena e o encontro 
entre Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. À 
noite, se desejar, poderá assistir opcionalmente a 
um concerto vienense, onde, entre outras peças da 
tradição musical europeia, estarão presentes as val-
sas mais representativas. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

tratamentos termais e local de descanso de gran-
des artistas, como Strauss ou Beethoven, entre 
outros. Faremos um passeio com o guia local pela 
cidade, para admirar, entre outros lugares, as belas 
colunatas construídas ao redor do rio Teplá para 
que os visitantes possam fazer caminhadas e beber 
as águas termais protegidas das intempéries. Tem-
po livre até o retorno a Praga etc. Acomodação. 

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos de Praga, cruzando a 
Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas 
da República Tcheca, até chegarmos à Eslováquia, 
onde visitaremos sua capital, Bratislava, que tam-
bém foi a capital da Hungria por um período, quan-
do aquele país foi ocupadO pelo Império Otomano. 
Tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa, 
banhada pelo Danúbio e percorrer seu centro histó-
rico, onde se destacam suas encantadoras estátuas, 
além da riqueza monumental de suas animadas 
praças e vielas, com a Porta de São Miguel, a Ca-
tedral de São Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do 
Primaz, a Câmara Municipal, etc. Continuação para 
Budapeste, capital da Hungria, cidade considerada 
uma das mais belas da Europa, atravessada pelo 
Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmen-
te estão ligadas por maravilhosas pontes como a 
Chain ou Elizabeth, em homenagem à Imperatriz 
Sissi. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: Praça dos Heróis e seu maravilhoso complexo 
escultórico, o Parque Municipal, Avenida Andrassy 
considerada a mais bonita de Budapeste repleta de 
palácios e palácios, as Pontes de Correntes, Isabel e 
Margarita, o bairro de Buda com suas ruas pitores-
cas com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja 
de Matias, o Bastião dos Pescadores com magnífi-
cas vistas do Parlamento, Peste e Danúbio, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Tempo livre ou 
se desejar, você pode faça uma visita opcional com 
um guia local à “Budapeste histórica”, com bilhetes 
incluídos, admirando o interior do Parlamento, um 
dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e tam-
bém, durante esta visita iremos visitar a Basílica de 
Santo Estêvão, que pode acomodar mais de 8. 500 
pessoas, em seus 87 metros de comprimento por 
55 metros de largura. Escultores de prestígio con-
tribuíram para a decoração de interiores e foram 
utilizados mais de 50 tipos de mármore. Além dis-
so, se desejar, você pode opcionalmente fazer uma 
excursão em que um agradável passeio de barco no 
Danúbio será combinado com a assistência de uma 
Festa Goulash, na qual você provará a famosa gas-
tronomia húngara, bem como seus famosos vinhos, 
enquanto saboreia um animado show de música e 
danças típicas. Acomodação. 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 3 e 24 · JUL 22 · AGO 19 · SET 23

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22783 · Preço desde

1.690$  13 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22783 Amsterdã / Viena

Seleção 13 4 1.690 2.270

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

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

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

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

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

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

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

rio): Panorâmicas de Amsterdã, Berlim, Praga, Budapes-
te e Viena. Passeio de barco pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Colonia, Valle do Rhin Frankfurt, 
Erfurt,Dresden, Bratislava.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Marken e Volendam; Berlim noturno; Panorâmica de Dres-
den; Praga noturna; Karlovy Vary; Concierto vienés. 

 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 15 refeições. 

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

ST22783 1.975 / 2.555 2.075 / 2.655 2.360 / 2.940

Amsterdã, Alemanha e Leste Europeu I
ST22783 >> Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena 
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 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 
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SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado ao hotel. Resto do 
dia livre, opcionalmente, pode fazer um passeio de 
barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir dos 
seus canais, conhecendo entre outros locais o famo-
so 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 aprendere-
mos todo o processo desde a extração do cristal bru-
to até a conversão em brilhante. Restante do dia livre 
ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcio-
nal que o envolverá na Holanda tradicional, visitando 
suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita 
harmonia entre as diferentes comunidades culturais 
e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores 
com uma longa tradição protestante que era origi-
nalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por 
um dique e Volendam, uma cidade católica, onde, 
além de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, característica da 
região. Em ambos, ainda conservam-se as casas de 
madeira e alguns de seus habitantes vestem a vesti-
menta tradicional do país. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 
Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos característicos da região da Renânia, onde 
nos encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt,traslado ao hotel. Tempo livre para visitar a 
capital financeira da Alemanha, sede do Banco Cen-
tral da UE, que durante dois séculos foi local de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano-
Germânico. Sempre que a hora de chegada do seu 
voo o permitir, ao final da tarde irá encontrar o seu 
guia acompanhante na recepção do hotel. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no cru-
zamento de antigas rotas comerciais e a capital da 
Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de inte-
lectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. 

Cidade da qual Lutero a elogiou em mais de uma 
ocasião, chamando-a de “A coroada por inúmeras 
torres”, pelo seu grande patrimônio artístico. Tempo 
livre para visitar o centro histórico da cidade, prati-
camente intacto, no qual se destacam a catedral de 
Santa María e a igreja de São Severo, únicas na Euro-
pa de obras-primas arquitetônicas do gótico alemão, 
as casas em enxaimel e de Claro Kammerbrucke, a 
ponte mais longa da Europa repleta de casas com 
oficinas de artesãos, galerias, pequenas tabernas, 
lojas de música e antiguidades. Continuação para 
Berlim. Tempo livre para o primeiro contato com a 
capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à noi-
te, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário da 
trágica “noite de vidros quebrados” durante o perío-
do de Hitler, o bairro do governo com o Reichstag e 
a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer 
Platz, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
pelos locais mais característicos da capital da Ale-

manha: veremos o Portão de Brandemburgo, um 
dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha dos 
Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a 
praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a aveni-
da de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção Paco-
te de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, pode 
fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde Tru-
man, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, 
decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a 
assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Ceci-
lienhof. Conheceremos esta cidade que possui locais 
como o Barrio de los Holandeses, jardins e palácios 
construídos a partir do século XVIII e hoje Patrimô-
nio da Humanidade. Visitaremos o interior de um dos 
palácios construídos durante a presença da família 
real prussiana. Após esta visita opcional, você retor-
nará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
visitar a cidade de Dresden, conhecida como “Flo-
rença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, possibili-

Amsterdã, Alemanha e Praga
ST22784 >> Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga

Panorâmica com o río Elba · Dresden

Vista da cidade · Amsterdã
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Anos após a defenestração dos nobres; El Callejón 
de Oro, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando se 
tornou ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e local de descanso 
de grandes artistas, como Strauss ou Beethoven, 
entre outros. Faremos um passeio com o guia local 
pela cidade, para admirar, entre outros lugares, as 
belas colunatas construídas ao redor do rio Teplá 
para que os visitantes possam fazer caminhadas 
e beber as águas termais protegidas das intem-
péries. Tempo livre até o retorno a Praga etc. 
Acomodação. 

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

dade de uma visita panorâmica opcional com um 
guia local para admirar seu magnífico patrimônio 
artístico, devastado pelos bombardeios da Segun-
da Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a Sem-
peroper, etc. e que hoje foram restaurados com 
maestria. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Continuação para Praga. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer um passeio noturno opcional pelo cen-
tro histórico. Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, 
Ponte Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do 
dia livre para conhecer o bairro judeu visitando uma 
de suas sinagogas, como a Hispaniola ou Starono-
vá, considerada a mais antiga da Europa, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Se desejar, para 
ter uma ideia completa da cidade, pode fazer uma 
visita opcional à chamada Praga Santa: Castelo de 
Praga com a Catedral de São Vito e o Antigo Pa-
lácio Real, local onde a centelha da Guerra dos 30 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 3 e 24 · JUL 22 · AGO 19 · SET 23

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22784 · Preço desde

1.135$  9 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22784 Amsterdã / Praga

Seleção 9 2 1.135 1.520

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, Berlim e Praga. Passeio 
de barco pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Colonia, Valle do Rhin Frankfurt, 
Erfurt,Dresden

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Marken e Volendam; Berlim noturno; Panorâmica de Dres-
den; Praga noturna; Karlovy Vary. 

 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 10 refeições. 

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

ST22784 1.360 / 1.745 1.435 / 1.820 1.660 / 2.045

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Amsterdã, Alemanha e Praga
ST22784 >> Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga

3

2

Praga

Berlim

HOLANDA

REP. TCHECA

ALEMANHA

Frankfurt
1

2 Amsterdã



PARIS, LONDRES E PAÍSES BAIXOS COM EUROPA CENTRAL 3130 PARIS, LONDRES E PAÍSES BAIXOS COM EUROPA CENTRAL

intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Pro-
testante. Cidade da qual Lutero a elogiou em mais 
de uma ocasião, chamando-a de “A coroada por 
inúmeras torres”, pelo seu grande patrimônio artís-
tico. Tempo livre para visitar o centro histórico da 
cidade, praticamente intacto, no qual se destacam 
a catedral de Santa María e a igreja de São Severo, 
únicas na Europa de obras-primas arquitetônicas 
do gótico alemão, as casas em enxaimel e de Claro 
Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa re-
pleta de casas com oficinas de artesãos, galerias, 
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. 
Continuação para Berlim. Tempo livre para o pri-
meiro contato com a capital da Alemanha. Jantar. 
Se desejar, você pode fazer uma excursão guiada 
opcional por Berlim à noite, na qual visitaremos o 
bairro judeu, o cenário da trágica “noite de vidros 
quebrados” durante o período de Hitler, o bai-
rro do governo com o Reichstag e a Chancelaria, 
a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e dia livre para conhecer a oferta 
cultural da cidad. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado ao hotel. Resto do 
dia livre, opcionalmente, pode 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,traslado ao hotel. Tempo 
livre para visitar a capital financeira da Alemanha, 
sede do Banco Central da UE, que durante dois 
séculos foi local de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano-Germânico. Sempre que a 
hora de chegada do seu voo o permitir, ao final da 
tarde irá encontrar o seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capital 
da Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22785 · Preço desde

885$  7 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22785 Amsterdã / Berlim

Seleção 7 1 885 1.190

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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, Berlim. Passeio de barco 
pelo rio Rhin.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Colonia, Valle do Rhin Frankfurt, 
Erfurt. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
sta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Marken e Volendam; Berlim noturno. 

 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 6 refeições. 

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

ST22785 980 / 1.285 1.075 / 1.380 1.170 / 1.475

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Amsterdã e Alemanha II
ST22785 >> Amsterdã> Berlim 

1
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Altes Museum · Berlim
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intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Pro-
testante. Cidade da qual Lutero a elogiou em mais 
de uma ocasião, chamando-a de “A coroada por 
inúmeras torres”, pelo seu grande patrimônio artís-
tico. Tempo livre para visitar o centro histórico da 
cidade, praticamente intacto, no qual se destacam 
a catedral de Santa María e a igreja de São Severo, 
únicas na Europa de obras-primas arquitetônicas 
do gótico alemão, as casas em enxaimel e de Claro 
Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa re-
pleta de casas com oficinas de artesãos, galerias, 
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. 
Continuação para Berlim. Tempo livre para o pri-
meiro contato com a capital da Alemanha. Jantar. 
Se desejar, você pode fazer uma excursão guiada 
opcional por Berlim à noite, na qual visitaremos o 
bairro judeu, o cenário da trágica “noite de vidros 
quebrados” durante o período de Hitler, o bai-
rro do governo com o Reichstag e a Chancelaria, 
a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado ao hotel. Resto do 
dia livre, opcionalmente, pode 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,traslado ao hotel. Tempo 
livre para visitar a capital financeira da Alemanha, 
sede do Banco Central da UE, que durante dois 
séculos foi local de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano-Germânico. Sempre que a 
hora de chegada do seu voo o permitir, ao final da 
tarde irá encontrar o seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capital 
da Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 3 e 24 · JUL 22 · AGO 19 · SET 23

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22786 · Preço desde

775$  6 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22786 Amsterdã / Berlim

Seleção 6 1 775 1.030

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, Berlim. Passeio de barco 
pelo rio Rhin. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Colonia, Valle do Rhin Frankfurt, 
Erfurt. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Marken e Volendam; Berlim noturno. 

 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 6 refeições. 

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

ST22786 870 / 1.125 965 / 1.220 1.060 / 1.315

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Amsterdã e Alemanha I
ST22786 >> Amsterdã> Berlim 
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