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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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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 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: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Tempo li-
vre para visitar a capital da República Federal da 
Alemanha e desfrutar do ambiente animado des-
ta cidade, uma das mais cosmopolitas da Europa. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA.: BERLIM
Café da manhã. Começaremos a nos aprofundar 
em Berlim de uma forma muito especial, fazendo 
uma interessante visita com um guia local à Berlim 
Judaica. Começaremos na Alexanderplatz, para vi-
sitar a área anteriormente chamada de Spandauer 
Vorstadt e conhecida como distrito de celeiros 
ou bairro judeu. Visitaremos a Nova Sinagoga de 
1866, a casa de Regina Jonas, uma cidadã berli-
nense que no século 20 se tornou a primeira rabi-
na da história do judaísmo. Chegaremos ao que foi 
o primeiro cemitério judeu e cruzaremos a Grosse 
Hamburger Strasse, conhecida como a rua das 
três religiões. Restante do dia livre para aproveitar 
para conhecer a grande oferta cultural que a cida-
de oferece, visitando um de seus museus, como 
o Pergamon, onde estão os Portões de Ishtar dos 
Jardins Suspensos da Babilônia ou o Neues Museu, 
onde está localizado o famoso busto de Nefertiti. 
Jantar. Se desejar, você pode fazer uma excursão 
guiada opcional por Berlim à noite, na qual visita-
remos o bairro judeu, o cenário da trágica “noite 
de vidros quebrados” durante o período de Hitler, 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22015 · Preço desde

520$  4 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22015 Berlim / Berlim

Seleção 4 1 520 665

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 Berlim
- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 3 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22015 590 / 735

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Escápate a Berlim
ST22015 >> Berlim 

3
Berlim

ALEMANHA

Universidade Humboldt · Berlim

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

QUARTA-FEIRA: BERLIM 
Café da manhã. dia livre para desfrutar da oferta 
cultural da cidade como o museu de pérgamo onde 
se encontra às portas de Ishtar dos jardins da Babi-
lônia ou o Neues Museum onde se encontra o busto 
de Nefertiti. 

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: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Tempo li-
vre para visitar a capital da República Federal da 
Alemanha e desfrutar do ambiente animado des-
ta cidade, uma das mais cosmopolitas da Europa. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA.: BERLIM
Café da manhã. Começaremos a nos aprofundar 
em Berlim de uma forma muito especial, fazendo 
uma interessante visita com um guia local à Berlim 
Judaica. Começaremos na Alexanderplatz, para vi-
sitar a área anteriormente chamada de Spandauer 
Vorstadt e conhecida como distrito de celeiros 
ou bairro judeu. Visitaremos a Nova Sinagoga de 
1866, a casa de Regina Jonas, uma cidadã berli-
nense que no século 20 se tornou a primeira rabi-
na da história do judaísmo. Chegaremos ao que foi 
o primeiro cemitério judeu e cruzaremos a Grosse 
Hamburger Strasse, conhecida como a rua das 
três religiões. Restante do dia livre para aproveitar 
para conhecer a grande oferta cultural que a cida-
de oferece, visitando um de seus museus, como 
o Pergamon, onde estão os Portões de Ishtar dos 
Jardins Suspensos da Babilônia ou o Neues Museu, 
onde está localizado o famoso busto de Nefertiti. 
Jantar. Se desejar, você pode fazer uma excursão 
guiada opcional por Berlim à noite, na qual visita-
remos o bairro judeu, o cenário da trágica “noite 
de vidros quebrados” durante o período de Hitler, 
o bairro do governo com o Reichstag e a Chance-
laria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, 
etc. Acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22016 · Preço desde

630$  5 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22016 Berlim / Berlim

Seleção 5 1 630 820

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

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

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis 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): Bairro Judeu, Panorâmicas de Berlim.
- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 3 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22016 700 / 890

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

3
Berlim

ALEMANHA

Escápate a Berlim PLUS
ST22016 >> Berlim 

Ponte Oberbaum · Berlim

Quadriga da Porta de Brandenburgo · Berlim
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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 colunas 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 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: PRAGA
Chegada em Praga e traslado ao hotel. Tempo livre 
para conhecer a capital da República Checa. Sem-
pre que o tempo permitir se juntará com o guia no 
final da tarde na recepção. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos mais característicos: 
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 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22019 · Preço desde

465$  4 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 6 ABR / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22019 Praga / Praga

Seleção 4 1 465 595

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 Praga. 
- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
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 3 refeições.

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

ST22019 570 / 700 530 / 660 635 / 765

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Praga Clarion Congress Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Escápate a Praga
ST22019 >> Praga

3
Praga

REP. TCHECA

Panorâmica desde o rio Moldava · Praga

Auditório · Praga
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QUARTA-FEIRA: PRAGA
Chegada em Praga e traslado ao hotel. Tempo livre 
para conhecer a capital da República Checa.Sempre 
que o tempo permitir se juntará com o guia no final 
da tarde na recepção. Jantar 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. 
Faremos um passeio com o guia local pela cidade, 
para admirar, entre outros lugares, as belas colunas 
construídas ao redor do rio Teplá para que os visi-
tantes 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 também foi a 
capital da Hungria por um período, quando aquele 
país foi ocupadO pelo Império Otomano. Tempo li-
vre para conhecer esta cidade maravilhosa, banhada 
pelo Danúbio e percorrer seu centro histórico, onde 
se destacam suas encantadoras estátuas, além da ri-
queza monumental de suas animadas praças e vielas, 
com a Porta de São Miguel, a Catedral de São Martín, 
a Igreja Azul, v, o Palácio do Primaz, a Câmara Mu-
nicipal, etc. Continuação para Budapeste, capital da 
Hungria, cidade considerada uma das mais belas da 
Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda 
e Peste, que atualmente estão ligadas por maravilho-
sas pontes como a Chain ou Elizabeth, em homena-
gem à Imperatriz Sissi. Jantar e acomodação

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
com guia local: 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 Co-
rrentes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda com 
suas ruas pitorescas com edifícios neobarrocos, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pesca-
dores com magníficas vistas do Parlamento, Pes-
te e Danúbio, etc. (Almoço Opção Pacote de Re-
feições) Tempo livre ou se desejar, você pode faça 
uma visita opcional com um guia local à “Budapes-
te histórica”, com bilhetes incluídos, admirando o 
interior do Parlamento, um dos edifícios mais em-
blemáticos da cidade, e também, durante esta vi-
sita 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 lar-
gura. Escultores de prestígio contribuíram para a 
decoração de interiores e foram utilizados mais de 
50 tipos de mármore. Além disso, 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 Gou-
lash, na qual você provará a famosa gastronomia 
húngara, bem como seus famosos vinhos, enquan-
to saboreia um animado show de música e danças 
típicas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desco-
brindo esta cidade, caminhando por suas áreas co-
merciais ou visitando uma de suas termas. Se dese-
jar, 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 bai-
rro judeu, onde visitaremos o tradicional mercado de 
Klauzál, onde degustaremos uma refrescante bebida 
típica húngara (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Saída pela planície da Panônia em direção a Viena. 
Na chegada, passaremos pela sede da ONU e cruza-
remos o Danúbio, antes de seguir para o hotel. Jantar 
e acomodação.

O Leste Europeu II
ST22226 >> Praga > Budapeste > Viena

O Kursalon (Sala de Concertos) · Viena

Banhos termais Szecenyi · Budapeste
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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. Dia livre. Excursão opcional ao Vale 
do Danúbio, na qual visitaremos um dos lugares 
mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, 
uma das jóias do barroco centro-europeu, e 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

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
pela cidade, onde visitaremos a monumental Rings-
trasse, uma avenida de mais de 5 quilômetros de 
extensão onde estão localizados alguns dos edifí-
cios mais significativos de Viena e que representa 
a máxima expressão. do estilo historicista: O Parla-
mento, a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de Histó-
ria 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 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22226 · Preço desde

1.130$  9 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 6 ABR / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22226 Praga / Viena

Seleção 9 3 1.130 1.505

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 Praga, Budapeste e Viena.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Bratislava, 
- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
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 8 refeições.

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

ST22226 1.295 / 1.670 1.280 / 1.655 1.445 / 1.820

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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.

O Leste Europeu II
ST22226 >> Praga > Budapeste > Viena
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QUARTA-FEIRA: PRAGA
Chegada em Praga e traslado ao hotel. Tempo livre 
para conhecer a capital da República Checa.Sempre 
que o tempo permitir se juntará com o guia no final 
da tarde na recepção. Jantar 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. 
Faremos um passeio com o guia local pela cidade, 
para admirar, entre outros lugares, as belas colunas 
construídas ao redor do rio Teplá para que os visi-
tantes 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 também foi a 
capital da Hungria por um período, quando aquele 
país foi ocupadO pelo Império Otomano. Tempo li-
vre para conhecer esta cidade maravilhosa, banhada 
pelo Danúbio e percorrer seu centro histórico, onde 
se destacam suas encantadoras estátuas, além da ri-
queza monumental de suas animadas praças e vielas, 
com a Porta de São Miguel, a Catedral de São Martín, 
a Igreja Azul, v, o Palácio do Primaz, a Câmara Mu-
nicipal, etc. Continuação para Budapeste, capital da 
Hungria, cidade considerada uma das mais belas da 
Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda 
e Peste, que atualmente estão ligadas por maravilho-
sas pontes como a Chain ou Elizabeth, em homena-
gem à Imperatriz Sissi. Jantar e acomodação

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
com guia local: 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 Co-
rrentes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda com 
suas ruas pitorescas com edifícios neobarrocos, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pesca-
dores com magníficas vistas do Parlamento, Pes-
te e Danúbio, etc. (Almoço Opção Pacote de Re-
feições) Tempo livre ou se desejar, você pode faça 
uma visita opcional com um guia local à “Budapes-
te histórica”, com bilhetes incluídos, admirando o 
interior do Parlamento, um dos edifícios mais em-
blemáticos da cidade, e também, durante esta vi-
sita 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 lar-
gura. Escultores de prestígio contribuíram para a 
decoração de interiores e foram utilizados mais de 
50 tipos de mármore. Além disso, 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 Gou-
lash, na qual você provará a famosa gastronomia 
húngara, bem como seus famosos vinhos, enquan-
to saboreia um animado show de música e danças 
típicas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desco-
brindo esta cidade, caminhando por suas áreas co-
merciais ou visitando uma de suas termas. Se dese-
jar, 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 bai-
rro judeu, onde visitaremos o tradicional mercado de 
Klauzál, onde degustaremos uma refrescante bebida 
típica húngara (Almoço Opção Pacote de Refeições). 

O Leste Europeu I
ST22210 >> Praga > Budapeste > Viena
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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. 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

Saída pela planície da Panônia em direção a Viena. 
Na chegada, passaremos pela sede da ONU e cru-
zaremos 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 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 8 e 29 · JUL 27 · AGO 24 · SET 28

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22210 · Preço desde

1.015$  8 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 6 ABR / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22210 Praga / Viena

Seleção 8 3 1.015 1.340

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 itinerá-

rio): Panorâmicas de Praga, Budapeste e Viena.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Bratislava, 
- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
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 8 refeições.

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

ST22210 1.180 / 1.505 1.165 / 1.490 1.330 / 1.655

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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.

O Leste Europeu I
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DOMINGO: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo 
livre para visitar a capital financeira da Alemanha, 
sede do Banco Central da UE, que durante dois sé-
culos foi local de coroação dos imperadores do Sa-
cro Império Romano-Germânico. Sempre que a hora 
de chegada do seu voo o permitir, ao final da tar-
de irá encontrar o seu guia acompanhante na rece-
pção 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: o Portão de Brandemburgo, um dos símbo-
los 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 excur-
são 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 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. Visi-
taremos 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, 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 
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SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desco-
brindo esta cidade, caminhando por suas áreas co-
merciais ou visitando uma de suas termas. Se dese-
jar, 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 bai-
rro judeu, onde visitaremos o tradicional mercado 
de Klauzál, onde degustaremos uma refrescante 
bebida típica húngara (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Saída pela planície da Panônia em di-
reção a Viena. Na chegada, passaremos pela sede 
da ONU e cruzaremos o Danúbio, antes de seguir 
para o hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pela cidade: 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 máxi-
ma expressão. do estilo historicista: 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. 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 joias do barroco da Europa Central, 
depois embarcaremos em um cruzeiro no Danúbio 
(condicional à operação temporada do mesmo) a 
partir do qual desfrutaremos das paisagens da re-
gião 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

ponto de encontro da alta sociedade em busca de 
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 
colunas 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 
com guia local: 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 Co-
rrentes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda com 
suas ruas pitorescas com edifícios neobarrocos, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pescado-
res com magníficas vistas do Parlamento, Peste e 
Danúbio, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
Tempo livre ou se desejar, você pode faça uma visi-
ta opcional com um guia local à “Budapeste históri-
ca”, com bilhetes incluídos, admirando o interior do 
Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos 
da cidade, e também, durante esta visita iremos 
visitar a Basílica de Santo Estêvão, que pode aco-
modar mais de 8.500 pessoas, em seus 87 metros 
de comprimento por 55 metros de largura. Escul-
tores de prestígio contribuíram para a decoração 
de interiores e foram utilizados mais de 50 tipos de 
mármore. Além disso, se desejar, você pode opcio-
nalmente 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 gastronomia húngara, bem como 
seus famosos vinhos, enquanto saboreia um anima-
do show de música e danças típicas. Acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22262 · Preço desde

1.520$  12 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22262 Frankfurt / Viena

Seleção 12 4 1.520 2.035

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 Berlim Praga, Budapeste e Viena.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 

guia (segundo itinerário): 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:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 13 refeições.

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

ST22262 1.760 / 2.275 1.815 / 2.330 2.055 / 2.570

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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DOMINGO: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo 
livre para visitar a capital financeira da Alemanha, 
sede do Banco Central da UE, que durante dois sé-
culos foi local de coroação dos imperadores do Sa-
cro Império Romano-Germânico. Sempre que a hora 
de chegada do seu voo o permitir, ao final da tar-
de irá encontrar o seu guia acompanhante na rece-
pção 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: o Portão de Brandemburgo, um dos símbo-
los 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 excur-
são 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 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. Visi-
taremos 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, 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. 
Faremos um passeio com o guia local pela cidade, 
para admirar, entre outros lugares, as belas colunas 
construídas ao redor do rio Teplá para que os visi-
tantes 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 também foi a 
capital da Hungria por um período, quando aquele 
país foi ocupadO pelo Império Otomano. Tempo li-
vre para conhecer esta cidade maravilhosa, banhada 
pelo Danúbio e percorrer seu centro histórico, onde 
se destacam suas encantadoras estátuas, além da 
riqueza monumental de suas animadas praças e vie-
las, com a Porta de São Miguel, a Catedral de São 
Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do Primaz, a Câ-
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tores de prestígio contribuíram para a decoração 
de interiores e foram utilizados mais de 50 tipos de 
mármore. Além disso, se desejar, você pode opcio-
nalmente 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 gastronomia húngara, bem como 
seus famosos vinhos, enquanto saboreia um anima-
do show de música e danças típicas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desco-
brindo esta cidade, caminhando por suas áreas co-
merciais ou visitando uma de suas termas. Se dese-
jar, 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 bai-
rro judeu, onde visitaremos o tradicional mercado 
de Klauzál, onde degustaremos uma refrescante 
bebida típica húngara (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Saída pela planície da Panônia em di-
reção 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. 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

mara 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 atualmente 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 
com guia local: 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 Co-
rrentes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda com 
suas ruas pitorescas com edifícios neobarrocos, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pescado-
res com magníficas vistas do Parlamento, Peste e 
Danúbio, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
Tempo livre ou se desejar, você pode faça uma visi-
ta opcional com um guia local à “Budapeste históri-
ca”, com bilhetes incluídos, admirando o interior do 
Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos 
da cidade, e também, durante esta visita iremos 
visitar a Basílica de Santo Estêvão, que pode aco-
modar mais de 8.500 pessoas, em seus 87 metros 
de comprimento por 55 metros de largura. Escul-

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 5 e 26 · JUL 24 · AGO 21 · SET 25

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22261 · Preço desde

1.410$  11 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22261 Frankfurt / Viena

Seleção 11 4 1.410 1.870

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 Berlim, Praga, Budapeste e Viena.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 

guia (segundo itinerário): 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:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 13 refeições.

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

ST22261 1.650 / 2.110 1.705 / 2.165 1.945 / 2.405

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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

Alemanha e Leste Europeu I
ST22261 >> Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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DOMINGO: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Tempo li-
vre para visitar a capital da República Federal da 
Alemanha e desfrutar do ambiente animado des-
ta cidade, uma das mais cosmopolitas da Europa. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Começaremos a nos aprofundar em 
Berlim de uma forma muito especial, fazendo uma 
interessante visita com um guia local à Berlim Judai-
ca. Começaremos na Alexanderplatz, para visitar a 
área anteriormente chamada de Spandauer Vorstadt 
e conhecida como distrito de celeiros ou bairro ju-
deu. Visitaremos a Nova Sinagoga de 1866, a casa de 
Regina Jonas, uma cidadã berlinense que no século 
20 se tornou a primeira rabina da história do judaís-
mo. Chegaremos ao que foi o primeiro cemitério ju-
deu e cruzaremos a Grosse Hamburger Strasse, con-
hecida como a rua das três religiões. Restante do dia 
livre para aproveitar para conhecer a grande oferta 
cultural que a cidade oferece, visitando um de seus 
museus, como o Pergamon, onde estão os Portões 
de Ishtar dos Jardins Suspensos da Babilônia ou o 
Neues Museu, onde está localizado o famoso busto 
de Nefertiti. Jantar. Se desejar, você pode fazer uma 
excursão guiada opcional por Berlim à noite, na qual 
visitaremos o bairro judeu, o cenário da trágica “noi-
te de vidros quebrados” durante o período de Hitler, 
o bairro do governo com o Reichstag e a Chancela-
ria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia 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 
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 colunas 
construídas ao redor do rio Teplá para que os visi-
tantes 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 também foi a 
capital da Hungria por um período, quando aquele 
país foi ocupadO pelo Império Otomano. Tempo li-
vre para conhecer esta cidade maravilhosa, banhada 
pelo Danúbio e percorrer seu centro histórico, onde 
se destacam suas encantadoras estátuas, além da 
riqueza monumental de suas animadas praças e vie-
las, com a Porta de São Miguel, a Catedral de São 

Berlim e Leste Europeu PLUS II
ST22787 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena

Ponte da Liberdade · Budapeste

Edifício da Ópera · Dresden
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modar mais de 8.500 pessoas, em seus 87 metros 
de comprimento por 55 metros de largura. Escul-
tores de prestígio contribuíram para a decoração 
de interiores e foram utilizados mais de 50 tipos de 
mármore. Além disso, se desejar, você pode opcio-
nalmente 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 gastronomia húngara, bem como 
seus famosos vinhos, enquanto saboreia um anima-
do show de música e danças típicas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desco-
brindo esta cidade, caminhando por suas áreas co-
merciais ou visitando uma de suas termas. Se dese-
jar, 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 bai-
rro judeu, onde visitaremos o tradicional mercado 
de Klauzál, onde degustaremos uma refrescante 
bebida típica húngara (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Saída pela planície da Panônia em di-
reção 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 
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 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

Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do Primaz, a Câ-
mara 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 atualmente 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 
com guia local: 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 Co-
rrentes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda com 
suas ruas pitorescas com edifícios neobarrocos, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pescado-
res com magníficas vistas do Parlamento, Peste e 
Danúbio, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
Tempo livre ou se desejar, você pode faça uma visi-
ta opcional com um guia local à “Budapeste históri-
ca”, com bilhetes incluídos, admirando o interior do 
Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos 
da cidade, e também, durante esta visita iremos 
visitar a Basílica de Santo Estêvão, que pode aco-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22787 · Preço desde

1.545$  12 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22787 Berlim / Viena

Seleção 12 4 1.545 2.065

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): Bairro judeo, Panorâmicas de Berlim, Praga, Buda-
peste e Viena.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Dresden e Bratislava. 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 12 refeições.

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

ST22787 1.785 / 2.305 1.810 / 2.330 2.050 / 2.570

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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.

Berlim e Leste Europeu PLUS II
ST22787 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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DOMINGO: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Tempo li-
vre para visitar a capital da República Federal da 
Alemanha e desfrutar do ambiente animado des-
ta cidade, uma das mais cosmopolitas da Europa. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Começaremos a nos aprofundar em 
Berlim de uma forma muito especial, fazendo uma 
interessante visita com um guia local à Berlim Judai-
ca. Começaremos na Alexanderplatz, para visitar a 
área anteriormente chamada de Spandauer Vorstadt 
e conhecida como distrito de celeiros ou bairro ju-
deu. Visitaremos a Nova Sinagoga de 1866, a casa de 
Regina Jonas, uma cidadã berlinense que no século 
20 se tornou a primeira rabina da história do judaís-
mo. Chegaremos ao que foi o primeiro cemitério ju-
deu e cruzaremos a Grosse Hamburger Strasse, con-
hecida como a rua das três religiões. Restante do dia 
livre para aproveitar para conhecer a grande oferta 
cultural que a cidade oferece, visitando um de seus 
museus, como o Pergamon, onde estão os Portões 
de Ishtar dos Jardins Suspensos da Babilônia ou o 
Neues Museu, onde está localizado o famoso busto 
de Nefertiti. Jantar. Se desejar, você pode fazer uma 
excursão guiada opcional por Berlim à noite, na qual 
visitaremos o bairro judeu, o cenário da trágica “noi-
te de vidros quebrados” durante o período de Hitler, 
o bairro do governo com o Reichstag e a Chancela-
ria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia 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 
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 colunas 
construídas ao redor do rio Teplá para que os visi-
tantes 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 também foi a 
capital da Hungria por um período, quando aquele 
país foi ocupadO pelo Império Otomano. Tempo li-
vre para conhecer esta cidade maravilhosa, banhada 
pelo Danúbio e percorrer seu centro histórico, onde 
se destacam suas encantadoras estátuas, além da 
riqueza monumental de suas animadas praças e vie-
las, com a Porta de São Miguel, a Catedral de São 

Berlim e Leste Europeu PLUS I
ST22788 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena

Panorâmica da cidade · Bratislava

Ponte de Carlos · Praga
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modar mais de 8.500 pessoas, em seus 87 metros 
de comprimento por 55 metros de largura. Escul-
tores de prestígio contribuíram para a decoração 
de interiores e foram utilizados mais de 50 tipos de 
mármore. Além disso, se desejar, você pode opcio-
nalmente 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 gastronomia húngara, bem como 
seus famosos vinhos, enquanto saboreia um anima-
do show de música e danças típicas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desco-
brindo esta cidade, caminhando por suas áreas co-
merciais ou visitando uma de suas termas. Se dese-
jar, 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 bai-
rro judeu, onde visitaremos o tradicional mercado 
de Klauzál, onde degustaremos uma refrescante 
bebida típica húngara (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Saída pela planície da Panônia em di-
reção 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 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 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

Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do Primaz, a Câ-
mara 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 atualmente 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 
com guia local: 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 Co-
rrentes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda com 
suas ruas pitorescas com edifícios neobarrocos, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pescado-
res com magníficas vistas do Parlamento, Peste e 
Danúbio, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
Tempo livre ou se desejar, você pode faça uma visi-
ta opcional com um guia local à “Budapeste históri-
ca”, com bilhetes incluídos, admirando o interior do 
Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos 
da cidade, e também, durante esta visita iremos 
visitar a Basílica de Santo Estêvão, que pode aco-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22788 · Preço desde

1.430$  11 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22788 Berlim / Viena

Seleção 11 4 1.430 1.895

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

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

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis 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): Bairro judeo, Panorâmicas de Berlim, Praga, Buda-
peste e Viena.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Dresden e Bratislava. 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 12 refeições.

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

ST22788 1.670 / 2.135 1.695 / 2.160 1.935 / 2.400

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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.

Berlim e Leste Europeu PLUS I
ST22788 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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DOMINGO: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Tempo li-
vre para visitar a capital da República Federal da 
Alemanha e desfrutar do ambiente animado des-
ta cidade, uma das mais cosmopolitas da Europa. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Tempo livre 
para visitar a capital da República Federal da Ale-
manha e desfrutar do ambiente animado desta ci-
dade, uma das mais cosmopolitas da Europa. 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 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. 
Faremos um passeio com o guia local pela cidade, 
para admirar, entre outros lugares, as belas colunas 
construídas ao redor do rio Teplá para que os visi-
tantes 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 
com guia local: Praça dos Heróis e seu maravilhoso 
complexo escultórico, o Parque Municipal, Avenida 

Berlim e Leste Europeu II
ST22297 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desco-
brindo esta cidade, caminhando por suas áreas co-
merciais ou visitando uma de suas termas. Se dese-
jar, 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 bai-
rro judeu, onde visitaremos o tradicional mercado 
de Klauzál, onde degustaremos uma refrescante 
bebida típica húngara (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Saída pela planície da Panônia em di-
reção 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 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 joias do barroco da Europa Central, 
depois embarcaremos em um cruzeiro no Danúbio 
(condicional à operação temporada do mesmo) a 
partir do qual desfrutaremos das paisagens da re-
gião 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

Andrassy considerada a mais bonita de Budapeste 
repleta de palácios e palácios, as Pontes de Co-
rrentes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda com 
suas ruas pitorescas com edifícios neobarrocos, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pesca-
dores com magníficas vistas do Parlamento, Peste 
e Danúbio, etc. (Almoço Opção Pacote de Re-
feições) Tempo livre ou se desejar, você pode faça 
uma visita opcional com um guia local à “Buda-
peste histórica”, com bilhetes incluídos, admiran-
do o interior do Parlamento, um dos edifícios mais 
emblemáticos da cidade, e também, 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 contribuíram para 
a decoração de interiores e foram utilizados mais 
de 50 tipos de mármore. Além disso, 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 gastro-
nomia húngara, bem como seus famosos vinhos, 
enquanto saboreia um animado show de música e 
danças típicas. Acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22297 · Preço desde

1.420$  11 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22297 Berlim / Viena

Seleção 11 4 1.420 1.890

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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 Berlim, Praga, Budapeste e Viena.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Dresden e Bratislava, 
- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 12 refeições.

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

ST22297 1.660 / 2.130 1.685 / 2.155 1.925 / 2.395

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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.

Berlim e Leste Europeu II
ST22297 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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SEGUNDA-FEIRA.: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Tempo livre 
para conhecer a capital da República Federal Alemã 
e desfrutar do ambiente animado desta cidade, que 
é uma das mais cosmopolitas da Europa. Jantar. Se 
desejar, você pode fazer uma visita opcional guiada á 
Berlim à noite, na qual conheceremos o bairro judeu, 
cenário da trágica “noite do vidro quebrado” duran-
te a era Hitler, o bairro do governo com o Reichstag 
e a Chancelaria, Brandenburg, Potsdamer 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 
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 visi-
tantes 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 também foi a 
capital da Hungria por um período, quando aquele 
país foi ocupadO pelo Império Otomano. Tempo li-
vre para conhecer esta cidade maravilhosa, banhada 
pelo Danúbio e percorrer seu centro histórico, onde 
se destacam suas encantadoras estátuas, além da ri-
queza monumental de suas animadas praças e vielas, 
com a Porta de São Miguel, a Catedral de São Martín, 
a Igreja Azul, v, o Palácio do Primaz, a Câmara Mu-
nicipal, etc. Continuação para Budapeste, capital da 
Hungria, cidade considerada uma das mais belas da 
Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda 
e Peste, que atualmente estão ligadas por maravilho-
sas pontes como a Chain ou Elizabeth, em homena-
gem à Imperatriz Sissi. Jantar e acomodação

Berlim e Leste Europeu I
ST22296 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena

Panorâmica da cidade · Praga

Panorâmica da cidade · Dresden
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tores de prestígio contribuíram para a decoração 
de interiores e foram utilizados mais de 50 tipos de 
mármore. Além disso, se desejar, você pode opcio-
nalmente 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 gastronomia húngara, bem como 
seus famosos vinhos, enquanto saboreia um anima-
do show de música e danças típicas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desco-
brindo esta cidade, caminhando por suas áreas co-
merciais ou visitando uma de suas termas. Se dese-
jar, 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 bai-
rro judeu, onde visitaremos o tradicional mercado 
de Klauzál, onde degustaremos uma refrescante 
bebida típica húngara (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Saída pela planície da Panônia em di-
reção 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. 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: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
com guia local: 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 Co-
rrentes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda com 
suas ruas pitorescas com edifícios neobarrocos, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pescado-
res com magníficas vistas do Parlamento, Peste e 
Danúbio, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
Tempo livre ou se desejar, você pode faça uma visi-
ta opcional com um guia local à “Budapeste históri-
ca”, com bilhetes incluídos, admirando o interior do 
Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos 
da cidade, e também, durante esta visita iremos 
visitar a Basílica de Santo Estêvão, que pode aco-
modar mais de 8.500 pessoas, em seus 87 metros 
de comprimento por 55 metros de largura. Escul-

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 6 e 27 · JUL 25 · AGO 22 · SET 26

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22296 · Preço desde

1.310$  10 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22296 Berlim / Viena

Seleção 10 4 1.310 1.730

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 

itinerário):.
-  Panorâmicas de Berlim, Praga, Budapeste e Viena.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Dresden, Bratislava, 
- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 12 refeições.

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

ST22296 1.550 / 1.970 1.575 / 1.995 1.815 / 2.235

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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.

Berlim e Leste Europeu I
ST22296 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia 
para visitar a cidade de Dresden, conhecida como 
“Florença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, pos-
sibilidade de uma visita panorâmica opcional com 
um guia local para admirar seu magnífico patri-
mônio artístico, devastado pelos bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a 
Semperoper, etc. e que hoje foram restaurados com 
maestria. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Continuação para Praga. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer um passeio noturno opcional pelo cen-
tro histórico. Jantar e acomodação.

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

DOMINGO: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e 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 
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.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22789 · Preço desde

860$  7 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22789 Frankfurt / Praqa

Seleção 7 2 860 1.130

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 Berlim, Praga.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): 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:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 8 refeições.

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

ST22789 1.040 / 1.310 1.070 / 1.340 1.250 / 1.520

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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

Alemanha e Praga
ST22789 >> Frankfurt > Berlim > Praga
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sibilidade de uma visita panorâmica opcional com 
um guia local para admirar seu magnífico patri-
mônio artístico, devastado pelos bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a 
Semperoper, etc. e que hoje foram restaurados com 
maestria. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Continuação para Praga. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer um passeio noturno opcional pelo cen-
tro histórico. Jantar e acomodação.

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

DOMINGO: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Tempo li-
vre para visitar a capital da República Federal da 
Alemanha e desfrutar do ambiente animado des-
ta cidade, uma das mais cosmopolitas da Europa. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA.: BERLIM
Café da manhã. Começaremos a nos aprofundar 
em Berlim de uma forma muito especial, fazendo 
uma interessante visita com um guia local à Berlim 
Judaica. Começaremos na Alexanderplatz, para vi-
sitar a área anteriormente chamada de Spandauer 
Vorstadt e conhecida como distrito de celeiros ou 
bairro judeu. Visitaremos a Nova Sinagoga de 1866, 
a casa de Regina Jonas, uma cidadã berlinense que 
no século 20 se tornou a primeira rabina da histó-
ria do judaísmo. Chegaremos ao que foi o primeiro 
cemitério judeu e cruzaremos a Grosse Hamburger 
Strasse, conhecida como a rua das três religiões. 
Restante do dia livre para aproveitar para conhecer 
a grande oferta cultural que a cidade oferece, visi-
tando um de seus museus, como o Pergamon, onde 
estão os Portões de Ishtar dos Jardins Suspensos 
da Babilônia ou o Neues Museu, onde está localiza-
do o famoso busto de Nefertiti. 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 Reichstag e a Chancelaria, a Puerta de Bran-
denburg, 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-

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 5 e 26 · JUL 24 · AGO 21 · SET 25

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22790 · Preço desde

880$  7 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22790 Berlim / Praqa

Seleção 7 2 880 1.155

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 Berlim e Praga, Berlim Judeu.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

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

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 7 refeições.

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

ST22790 1.060 / 1.335 1.060 / 1.335 1.240 / 1.515

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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.

Berlim e Praga II
ST22790 >> Berlim > Praga
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Centro histórico desde a Ponte de Carlos · Praga
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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

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Chegada em Berlim e traslado ao hotel. Tempo livre 
para o primeiro contato com a capital da Alemanha. 
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. 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 Reichstag e a Chancelaria, a Puerta de Bran-
denburg, 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 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 6 e 27 · JUL 25 · AGO 22 · SET 26

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22791 · Preço desde

760$  6 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22791 Berlim / Praqa

Seleção 6 2 760 985

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 Berlim e Praga
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

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

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 7 refeições.

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

ST22791 940 / 1.165 940 / 1.165 1.120 / 1.345

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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.

Berlim e Praga I
ST22791 >> Berlim > Praga
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SÁBADO: MUNIQUE
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para 
começar a conhecer a capital bávara, cuja fundação 
se deve a monges beneditinos no século IX, e que 
hoje é um centro de atração de visitantes de todo o 
mundo, pela riqueza monumental dos edifícios, sua 
vida cultural ativa e por ser um ponto de partida para 
excursões para conhecer as paisagens bávaras, sem 
esquecer que aqui se comemora a Oktoberfest. Sem-
pre que o horário de chegada do seu voo permitir, ao 
final da tarde você encontrará o guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar e acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade onde 
conheceremos seus pontos mais importantes: A Câ-
mara Municipal e seu Glockenspiel na Marienplatz, o 
centro geográfico e social de Munique; a Maximilian 
strasse, a avenida mais elegante da cidade, onde es-
tão os grandes nomes da moda internacional, a Vila 
Olímpica, o edifício BMW, a Igreja de São Pedro Res-
to do dia livre ou excursão opcional ao sul da Baviera, 
onde veremos O Castelo de Neuschwanstein, próximo 
aos Alpes da Baviera, conhecido como o Rei Louco, 
mandou construir por Luís II da Baviera à semelhança 
dos castelos do século XIII. Hoje é um dos monumen-
tos mais visitados do mundo.- Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MUNIQUE - REGENSBURG - NUREMBERG
Café da manhã. Partida para Regensburg, um Pa-
trimônio Mundial da UNESCO e fundada hace casi 2 
milenios por el emperador Marco Aurelio e es con-
siderada como una de las ciudades medievales más 
antigua de Europa Central, ya que se libró en gran 
medida de los bombardeos durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Historicamente muito importante por-
que já foi sede imperial em várias ocasiões e foi a 
terra natal de Don Juan da Áustria, filho natural de 
Carlos I da Espanha e V da Alemanha. Tempo livre 
para desfrutar dos seus passeios arborizados e do 
seu centro histórico com casas de cores vivas, com 
um património artístico muito importante de diferen-
tes épocas, como a Porta Pretoria, a Ponte de Pedra, 
a Câmara Municipal, a Sé Catedral de São Pedro, etc. 
Continuação para Nuremberg, que preserva perfeita-
mente seu ambiente medieval e está ligada à história 
do século 20 como consequência do famoso julga-
mento pelos crimes da Segunda Guerra Mundial. Al-
moço. e visita panorâmica da parte antiga da cidade: 
o Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo e São 
Lourenço, o Hauptmarkt com a “Schöner Brunner” 
e a Frauenkirche, o Hospital del Espíritu Santo, etc. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: NUREMBERG - ROTHENBURG - OB - DER - 
TAUBER - WURZBURG - FRANKFURT

Café da manhã Saída para Rothenburg ob der Tau-
ber, outro belo exemplar de cidade medieval bem 
preservada na Rota Romântica, cercada por mural-

has e mundialmente famosa por seu centro histórico, 
com construções em enxaimel, a Torre Markus, onde 
se pode descobrir, em sua tempo livre, suas portas, 
torres, prefeitura e passagens estreitas. Almoço.Em 
seguida, nosso caminho nos levará à última cidade 
em nossa rota ao longo do Caminho Romântico, 
Würzburg, com sua Câmara Municipal, a Marktplatz 
(Praça do Mercado), a fortaleza de Marienberg, o 
Palácio Episcopal, etc. Continuação para Frankfurt. 
Tempo livre para visitar a capital financeira da Ale-
manha, sede do Banco Central da UE, que durante 
dois séculos foi local de coroação dos imperado-
res do Sacro Império Romano-Germânico. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embar-
caremos em um agradável cruzeiro pelo Reno, pas-
sando pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Desembarque e con-
tinue para Heidelberg nas margens do rio Neckar. Al-

moço e visita guiada ao centro histórico e ao Castelo 
Palatino que domina a cidade e é considerado um 
dos vestígios históricos mais famosos da Alemanha. 
Abriga shows populares, como o Schlossfetspiele 
(festivais de teatro) e danças como o Ball der Vam-
pire (Dança dos Vampiros). No interior podemos en-
contrar um dos símbolos de Heidelberg, o Big Barrel: 
tem 7 m de largura, 8, 5 m de comprimento e pode 
conter 222.000 litros. Resto do dia livre. ( (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Hoje uma rota fascinante nos es-
pera, indo primeiro para Baden-Baden. Tempo livre 
nesta estação termal, que se desenvolveu o estilo 
Belle Époque, graças ao facto de durante o século 
XIX a burguesia europeia a ter tomado como local de 
descanso, surgindo centros termais, um autódromo 
e um casino que foi considerado um dos mais luxuo-

Munique, Rota Romântica, Floresta Negra e Alsácia I
ST22238 >> Munique > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo

Catedral de São Pedro desde o Danubio · Regensburg

Bairro da Petite France · Estrasburgo
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mos o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através 
da visita guiada, poderemos ficar mais perto da 
vida noutros tempos desta região, conhecendo as 
antigas casas rurais espalhadas ao longo da en-
costa de uma montanha, com amante natural e 
totalmente em madeira. Continuação para Triberg. 
Tempo livre para conhecer o grande atrativo desta 
cidade atravessada pelo rio Gutach: “As cachoeiras 
Triberg” (ingresso incluído) de até 163 metros de 
altura e sete níveis diferentes, considerada uma das 
mais famosas da Alemanha. Continuação para a pi-
toresca cidade de Titisee, à beira do lago de mesmo 
nome. Tempo livre para curtir este lugar paradisía-
co, cercado por exuberantes florestas e onde você 
poderá aproveitar para comprar seu souvenir da 
Floresta Negra. Retorno para Friburgo. Tempo livre 
para visitar: a catedral, a nova Câmara Municipal e 
a Plaza de la Catedral, a Plaza de los Agustinos, etc. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO.

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que 
se desenvolveu durante a Idade Média como um 
importante pólo da atividade vitivinícola e que pre-
serva um grande património. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, 
con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio 
de casitas tradicionales alsacianas que se ubican a 
lo largo de la orilla del río Launch e los distritos de 
los diferentes gremios que habitaram a cidade. A 
seguir, faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, 
onde além do almoço, iremos visitar uma adega 
para uma degustação dos excelentes vinhos pro-
duzidos na zona e visitaremos uma das vilas mais 
representativas da região: Riquewihr, Filho suas 
casas típicas da Alsácia, coloridas, em enxaimel e 
decoradas com flores, e que é considerada uma 
das mais belas cidades da Alsácia, Continuação a 
Estrasburgo e visita panorâmica: a Catedral, com 
sua fachada maravilhosa, que é o maior livro de 
imagens da Idade Média. As centenas de escultu-
ras que parecem se destacar da parede acentuam 
os efeitos de luz e sombra. A cor do arenito rosa 
muda dependendo da hora do dia e da cor do céu. 
o bairro antigo e suas casas senhoriais, o Palais 
de Rohan, a “Petite France”, uma das áreas mais 
animadas da cidade, famosa por suas ruas de pa-
ralelepípedos, canais e casas de enxaimel bem 
preservadas, como a de Curtidores e ruas como a 
Grand ‘Rue e seus arredores, com lojas de roupas e 
souvenirs como cerâmicas, vinhos e chás especiais. 
etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT - ESPANHA
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, 
onde no horário indicado será realizado o traslado 
ao aeroporto para embarque na cidade de destino. 
Fim dos nossos serviços. n

sos do mundo. Em seguida, começaremos a cruzar 
o coração da Floresta Negra, conhecendo a im-
pressionante estrada panorâmica conhecida como 
Schwarzwaldhochstrasse, que conecta Freudens-
tadt com Baden-Baden, deixando em nosso rastro 
um mundo maravilhoso de paisagens inesquecí-
veis, com lugares tão interessantes como o lago 
montanhoso Mummelsee, os Picos do Schliffkopf, 
o Alexandraschanze e o Kniebis, Continuação para 
um dos lugares mais charmosos da Alemanha, o 
Castelo Hohenzollern, onde visitaremos a sede da 
nobre família alemã de Hohenzollern, cujos mem-
bros dominaram a Prússia e Brandenburg desde a 
época medieval até o fim da Primeira Guerra Mun-
dial. Ainda hoje é propriedade da família, preser-
vando alguns dos seus tesouros mais preciosos. 
Continuação para Friburgo. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitare-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22238 · Preço desde

1.575$  9 dias
 6 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 JUN / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22238 Munique / Estrasburgo

Seleção 9 6 1.575 2.085

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

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

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

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

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

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

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

rário): Panorâmica de Munique, Panorâmica de Núrem-
berg, Cruzeiro pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg 
com ingressos, Visita ao Castelo Hohenzollern, Museu a 
céu abierto de Gutach, Panorâmica de Estrasburgo.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Regensburg, Rothenburg-
ob-der Tauber, Würzburg, Baden - Baden, Rodovia Pa-
norâmica da Floresta Negra, Entradas para as Cataratas 
de Triberg, Friburgo, Riquewihr.

- Seguro Viagem e IV.

 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. REFEIÇÕES

ST22238   1.755 / 2.265

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Munique Leonardo Arabellapark Cidade 4* 
 Leonardo Munich City East Cidade 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S 
 Mercure Congress Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Cidade 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Munique, Rota Romântica, Floresta Negra e Alsácia I
ST22238 >> Munique > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo
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SÁBADO: MUNIQUE
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para 
conhecer a capital bávara, cuja fundação se deve a 
monges beneditinos no século IX, e que hoje é um 
centro de atração de visitantes de todo o mundo, 
pela riqueza monumental de sua cidade. edifícios, 
sua vida cultural ativa e por ser um ponto de partida 
para excursões para conhecer as paisagens bávaras, 
sem esquecer que aqui se comemora a Oktoberfest. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo permi-
tir, ao final da tarde você encontrará o guia acompan-
hante na recepção do hotel. Jantar e acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade onde 
conheceremos seus pontos mais importantes: A Câ-
mara Municipal e seu Glockenspiel na Marienplatz, o 
centro geográfico e social de Munique; a Maximilian 
strasse, a avenida mais elegante da cidade, onde 
estão os grandes nomes da moda internacional, a 
Vila Olímpica, o edifício BMW, a Igreja de São Pedro 
Resto do dia livre ou excursão opcional ao sul da Ba-
viera, onde veremos O Castelo de Neuschwanstein, 
próximo aos Alpes da Baviera, conhecido como o Rei 
Louco, mandou construir por Luís II da Baviera à se-
melhança dos castelos do século XIII. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MUNIQUE - REGENSBURG - NUREMBERG
Café da manhã. Partida para Regensburg, um Patri-
mônio Mundial da UNESCO. Situada en la confluen-
cia de los ríos Danubio e Regen, fue fundada hace 
casi 2 milenios por el emperador Marco Aurelio e es 
considerada como una de las ciudades medievales 
más antigua de Europa Central, ya que se libró en 
gran medida de los bombardeos durante la Segun-
da Guerra Mundial. Historicamente muito importante 
porque já foi sede imperial em várias ocasiões e foi 
a terra natal de Don Juan da Áustria, filho natural de 
Carlos I da Espanha e V da Alemanha. Tempo livre 
para desfrutar do seu centro histórico com casas de 
cores vivas, com um património artístico muito im-
portante de diferentes épocas, como a Porta Preto-
ria, a Ponte de Pedra, a Câmara Municipal, a Sé Cate-
dral de São Pedro, etc. Continuação para Nuremberg, 
que preserva perfeitamente seu ambiente medieval e 
está ligada à história do século 20 como consequên-
cia do famoso julgamento pelos crimes da Segunda 
Guerra Mundial. Almoço. e visita panorâmica da par-
te antiga da cidade: o Castelo Imperial, os bairros de 
São Sebaldo e São Lourenço, o Hauptmarkt (Praça 
do Mercado Principal) com a “Schöner Brunner” 
(Fonte bonita) e a Frauenkirche (Igreja de Nª Seño-
ra), o Hospital del Espíritu Santo, etc. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: NUREMBERG - ROTHENBURG - OB - DER - 
TAUBER - WURZBURG - FRANKFURT.

Café da manhã Saída para Rothenburg ob der Tau-
ber, outro belo exemplar de cidade medieval bem 

preservada na Rota Romântica, cercada por mural-
has e mundialmente famosa por seu centro histórico, 
com construções em enxaimel, a Torre Markus, onde 
se pode descobrir, em sua tempo livre, suas portas, 
torres, prefeitura e passagens estreitas. Almoço.Em 
seguida, nosso caminho nos levará à última cidade 
em nossa rota ao longo do Caminho Romântico, 
Würzburg, com sua Câmara Municipal, a Marktplatz 
(Praça do Mercado), a fortaleza de Marienberg, o 
Palácio Episcopal, etc. Continuação para Frankfurt. 
Tempo livre para visitar a capital financeira da Ale-
manha, sede do Banco Central da UE, que durante 
dois séculos foi local de coroação dos imperado-
res do Sacro Império Romano-Germânico. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embar-
caremos em um agradável cruzeiro pelo Reno, pas-
sando pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Desembarque e con-
tinue para Heidelberg nas margens do rio Neckar. Al-
moço e visita guiada ao centro histórico e ao Castelo 
Palatino que domina a cidade e é considerado um 
dos vestígios históricos mais famosos da Alemanha. 

Abriga shows populares, como o Schlossfetspiele 
(festivais de teatro) e danças como o Ball der Vam-
pire (Dança dos Vampiros). No interior podemos en-
contrar um dos símbolos de Heidelberg, o Big Barrel: 
tem 7 m de largura, 8, 5 m de comprimento e pode 
conter 222.000 litros. Resto do dia livre. ( (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Hoje uma rota fascinante nos espera, 
indo primeiro para Baden-Baden. Tempo livre nesta 
estação termal, que dizem já ter sido frequentada 
pelo imperador romano Caracalla. Uma cidade em 
que se desenvolveu o estilo Belle Époque, graças 
ao facto de durante o século XIX a burguesia euro-
peia a ter tomado como local de descanso, surgindo 
centros termais, um autódromo e um casino que foi 
considerado um dos mais luxuosos do mundo. Em 
seguida, começaremos a cruzar o coração da Flo-
resta Negra, conhecendo a impressionante estrada 
panorâmica conhecida como Schwarzwaldhochs-
trasse, que conecta Freudenstadt com Baden-Baden, 
deixando em nosso rastro um mundo maravilhoso 
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mais famosas da Alemanha. Continuação para a pi-
toresca cidade de Titisee, à beira do lago de mesmo 
nome. Tempo livre para curtir este lugar paradisía-
co, cercado por exuberantes florestas e onde você 
poderá aproveitar para comprar seu souvenir da 
Floresta Negra. Retorno para Friburgo. Tempo livre 
para visitar: a catedral, a nova Câmara Municipal e 
a Plaza de la Catedral, a Plaza de los Agustinos, etc. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO.

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que 
se desenvolveu durante a Idade Média como um 
importante pólo da atividade vitivinícola e que pre-
serva um grande património. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, 
con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio 
de casitas tradicionales alsacianas que se ubican a 
lo largo de la orilla del río Launch e los distritos de 
los diferentes gremios que habitaram a cidade. A 
seguir, faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, 
onde além do almoço, iremos visitar uma adega 
para uma degustação dos excelentes vinhos pro-
duzidos na zona e visitaremos uma das vilas mais 
representativas da região: Riquewihr, Filho suas 
casas típicas da Alsácia, coloridas, em enxaimel e 
decoradas com flores, e que é considerada uma 
das mais belas cidades da Alsácia, Continuação a 
Estrasburgo e visita panorâmica: a Catedral, com 
sua fachada maravilhosa, que é o maior livro de 
imagens da Idade Média. As centenas de escultu-
ras que parecem se destacar da parede acentuam 
os efeitos de luz e sombra. A cor do arenito rosa 
muda dependendo da hora do dia e da cor do céu. 
o bairro antigo e suas casas senhoriais, o Palais 
de Rohan, a “Petite France”, uma das áreas mais 
animadas da cidade, famosa por suas ruas de pa-
ralelepípedos, canais e casas de enxaimel bem 
preservadas, como a de Curtidores e ruas como a 
Grand ‘Rue e seus arredores, com lojas de roupas e 
souvenirs como cerâmicas, vinhos e chás especiais. 
etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, Res-
to do dia livre para continuar a conhecer a cidade, 
e aproveitando o facto de ser feriado, desfrute do 
ambiente animado da cidade, junto ao Reno, sabo-
reando a Ebebelwier (cidra local, degustando uma 
refeição típica alemã em uma das tabernas da cida-
de ou visitando um de seus museus, como a casa de 
Goethe, o museu de arte contemporânea. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. tempo livre até á hora do traslado 
ao aeroporto para embarque na cidade de destino. 
Fim dos nossos serviços. n

de paisagens inesquecíveis, com lugares tão inte-
ressantes como o lago montanhoso Mummelsee, os 
Picos do Schliffkopf, o Alexandraschanze e o Knie-
bis, Continuação para um dos lugares mais char-
mosos da Alemanha, o Castelo Hohenzollern, onde 
visitaremos a sede da nobre família alemã de Ho-
henzollern, cujos membros dominaram a Prússia e 
Brandenburg desde a época medieval até o fim da 
Primeira Guerra Mundial. Ainda hoje é propriedade 
da família, preservando alguns dos seus tesouros 
mais preciosos. Continuação para Friburgo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitare-
mos o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através 
da visita guiada, poderemos ficar mais perto da 
vida noutros tempos desta região, conhecendo as 
antigas casas rurais espalhadas ao longo da en-
costa de uma montanha, com amante natural e 
totalmente em madeira. Continuação para Triberg. 
Tempo livre para conhecer o grande atrativo desta 
cidade atravessada pelo rio Gutach: “As cachoeiras 
Triberg” (ingresso incluído) de até 163 metros de 
altura e sete níveis diferentes, considerada uma das 
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SÁBADO: MUNIQUE
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para 
começar a conhecer a capital bávara, cuja fundação 
se deve a monges beneditinos no século IX, e que 
hoje é um centro de atração de visitantes de todo 
o mundo, pela riqueza monumental de sua cidade. 
edifícios, sua vida cultural ativa e por ser um ponto 
de partida para excursões para conhecer as paisa-
gens bávaras, sem esquecer que aqui se comemora 
a Oktoberfest. Sempre que o horário de chegada do 
seu voo permitir, ao final da tarde você encontrará o 
guia acompanhante na recepção do hotel. Jantar e 
acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade onde 
conheceremos seus pontos mais importantes: A Câ-
mara Municipal e seu Glockenspiel na Marienplatz, 
o centro geográfico e social de Munique; a Maxi-
milian strasse, a avenida mais elegante da cidade, 
onde estão os grandes nomes da moda internacio-
nal, a Vila Olímpica, o edifício BMW, a Igreja de São 
Pedro Resto do dia livre ou excursão opcional ao 
sul da Baviera, onde veremos O Castelo de Neus-
chwanstein, próximo aos Alpes da Baviera, conhe-
cido como o Rei Louco, mandou construir por Luís 
II da Baviera à semelhança dos castelos do século 
XIII. Hoje é um dos monumentos mais visitados do 
mundo.- Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MUNIQUE - REGENSBURG - NUREMBERG
Café da manhã. Partida para Regensburg, um Pa-
trimônio Mundial da UNESCO. Situada en la con-
fluencia de los ríos Danubio e Regen, fue fundada 
hace casi 2 milenios por el emperador Marco Au-
relio e es considerada como una de las ciudades 
medievales más antigua de Europa Central, ya que 
se libró en gran medida de los bombardeos du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Historicamente 
muito importante porque já foi sede imperial em 
várias ocasiões e foi a terra natal de Don Juan da 
Áustria, filho natural de Carlos I da Espanha e V 
da Alemanha. Tempo livre para desfrutar dos seus 
passeios arborizados e do seu centro histórico com 
casas de cores vivas, com um património artístico 
muito importante de diferentes épocas, como a 
Porta Pretoria, a Ponte de Pedra, a Câmara Munici-
pal, a Sé Catedral de São Pedro, etc. Continuação 
para Nuremberg, que preserva perfeitamente seu 
ambiente medieval e está ligada à história do sé-
culo 20 como consequência do famoso julgamento 
pelos crimes da Segunda Guerra Mundial. Almoço. 
e visita panorâmica da parte antiga da cidade: o 
Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo e São 
Lourenço, o Hauptmarkt (Praça do Mercado Prin-
cipal) com a “Schöner Brunner” (Fonte bonita) e a 
Frauenkirche (Igreja de Nª Señora), o Hospital del 
Espíritu Santo, etc. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: NUREMBERG - ROTHENBURG - OB - DER - 
TAUBER - WURZBURG - FRANKFURT.

Café da manhã Saída para Rothenburg ob der Tau-
ber, outro belo exemplar de cidade medieval bem 
preservada na Rota Romântica, cercada por mural-
has e mundialmente famosa por seu centro histórico, 
com construções em enxaimel, a Torre Markus, onde 
se pode descobrir, em sua tempo livre, suas portas, 
torres, prefeitura e passagens estreitas. Almoço.Em 
seguida, nosso caminho nos levará à última cidade 
em nossa rota ao longo do Caminho Romântico, 
Würzburg, com sua Câmara Municipal, a Marktplatz 
(Praça do Mercado), a fortaleza de Marienberg, o 
Palácio Episcopal, etc. Continuação para Frankfurt. 
Tempo livre para visitar a capital financeira da Ale-
manha, sede do Banco Central da UE, que durante 
dois séculos foi local de coroação dos imperado-
res do Sacro Império Romano-Germânico. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde em-
barcaremos em um agradável cruzeiro pelo Reno, 
passando pelo Vale do Loreley, considerado Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. Desembarque e 
continue para Heidelberg nas margens do rio Neckar. 
Almoço e visita guiada ao centro histórico e ao Cas-
telo Palatino que domina a cidade e é considerado 
um dos vestígios históricos mais famosos da Ale-
manha. Abriga shows populares, como o Schlossfet-
spiele (festivais de teatro) e danças como o Ball der 
Vampire (Dança dos Vampiros). No interior podemos 
encontrar um dos símbolos de Heidelberg, o Big Ba-
rrel: tem 7 m de largura, 8, 5 m de comprimento e 
pode conter 222.000 litros. Resto do dia livre. Jantar 
e Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Hoje uma rota fascinante nos espera, 
indo primeiro para Baden-Baden. Tempo livre nesta 
estação termal, que dizem já ter sido frequentada 
pelo imperador romano Caracalla. Uma cidade em 
que se desenvolveu o estilo Belle Époque, graças 
ao facto de durante o século XIX a burguesia euro-
peia a ter tomado como local de descanso, surgindo 
centros termais, um autódromo e um casino que foi 
considerado um dos mais luxuosos do mundo. Em 
seguida, começaremos a cruzar o coração da Flo-
resta Negra, conhecendo a impressionante estrada 
panorâmica conhecida como Schwarzwaldhochs-
trasse, que conecta Freudenstadt com Baden-Baden, 
deixando em nosso rastro um mundo maravilhoso 
de paisagens inesquecíveis, com lugares tão inte-
ressantes como o lago montanhoso Mummelsee, os 
Picos do Schliffkopf, o Alexandraschanze e o Kniebis, 
Continuação para um dos lugares mais charmosos da 
Alemanha, o Castelo Hohenzollern, onde visitaremos 
a sede da nobre família alemã de Hohenzollern, cujos 
membros dominaram a Prússia e Brandenburg des-
de a época medieval até o fim da Primeira Guerra 
Mundial. Ainda hoje é propriedade da família, pre-
servando alguns dos seus tesouros mais preciosos. 
Continuação para Friburgo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitaremos 
o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através da visita 
guiada, poderemos ficar mais perto da vida noutros 
tempos desta região, conhecendo as antigas casas 
rurais espalhadas ao longo da encosta de uma mon-
tanha, com amante natural e totalmente em madeira. 
Continuação para Triberg. Tempo livre para conhecer 
o grande atrativo desta cidade atravessada pelo rio 
Gutach: “As cachoeiras Triberg” (ingresso incluído) 
de até 163 metros de altura e sete níveis diferentes, 
considerada uma das mais famosas da Alemanha. 
Continuação para a pitoresca cidade de Titisee, à 
beira do lago de mesmo nome. Tempo livre para cur-
tir este lugar paradisíaco, cercado por exuberantes 
florestas e onde você poderá aproveitar para com-
prar seu souvenir da Floresta Negra. Retorno para 
Friburgo. Tempo livre para visitar: a catedral, a nova 
Câmara Municipal e a Plaza de la Catedral, a Plaza 
de los Agustinos, etc. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO.

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que se 
desenvolveu durante a Idade Média como um impor-
tante pólo da atividade vitivinícola e que preserva 
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da trágica “noite de vidros quebrados” durante o 
período de Hitler, o bairro do governo com o Rei-
chstag e a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, 
Postdamer Platz, etc. Acomodação.

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

QUARTA-FEIRA.: BERLIM
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para con-
hecer a grande oferta cultural que a cidade oferece, 
visitando um de seus museus, fazendo um passeio 
de barco no rio Spree, ou conhecendo as últimas 
tendências arquitetônicas que se fazem nesta cida-
de. Acomodação.

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

um grande património. Tiempo libre para disfrutar 
de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de ca-
sitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo lar-
go de la orilla del río Launch e los distritos de los di-
ferentes gremios que habitaram a cidade. A seguir, 
faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, onde 
além do almoço, iremos visitar uma adega para 
uma degustação dos excelentes vinhos produzidos 
na zona e visitaremos uma das vilas mais represen-
tativas da região: Riquewihr, Filho suas casas típi-
cas da Alsácia, coloridas, em enxaimel e decoradas 
com flores, e que é considerada uma das mais belas 
cidades da Alsácia, Continuação a Estrasburgo e 
visita panorâmica: a Catedral, com sua fachada ma-
ravilhosa, que é o maior livro de imagens da Idade 
Média. As centenas de esculturas que parecem se 
destacar da parede acentuam os efeitos de luz e 
sombra. A cor do arenito rosa muda dependendo 
da hora do dia e da cor do céu. o bairro antigo e 
suas casas senhoriais, o Palais de Rohan, a “Petite 
France”, uma das áreas mais animadas da cidade, 
famosa por suas ruas de paralelepípedos, canais 
e casas de enxaimel bem preservadas, como a de 
Curtidores e ruas como a Grand ‘Rue e seus arre-
dores, com lojas de roupas e souvenirs como cerâ-
micas, vinhos e chás especiais. etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, Res-
to do dia livre para continuar a conhecer a cidade, 
e aproveitando o facto de ser feriado, desfrute do 
ambiente animado da cidade, junto ao Reno, sabo-
reando a Ebebelwier (cidra local, degustando uma 
refeição típica alemã em uma das tabernas da cida-
de ou visitando um de seus museus, como a casa de 
Goethe, o museu de arte contemporânea. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação

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

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.
Munique. Leonardo Arabellapark Cidade 4* 
 Leonardo Munich City East Cidade 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S 
 Mercure Congress Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Cidade 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22793 · Preço desde

2.130$  13 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 JUN / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22793 Munique / Berín

Seleção 13 7 2.130 2.825

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): Panorâmica de Munique, Panorâmica de Núrem-
berg, Cruzeiro pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg 
com ingressos, Visita ao Castelo Hohenzollern, Museu a 
céu abierto de Gutach, Panorâmica de Estrasburgo, Pa-
norâmica de Berlim.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Regensburg, Rothenburg-
ob-der Tauber, Würzburg, Baden - Baden, Rodovia Pa-
norâmica da Floresta Negra, Entradas para as Cataratas 
de Triberg, Friburgo, Riquewihr, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 14 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22793 2.390 / 3.085

Munique, Rota Romântica, Floresta Negra, Alsácia e Berlim II
ST22793 >> Munique > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlim
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SÁBADO: MUNIQUE
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para 
começar a conhecer a capital bávara, cuja fundação 
se deve a monges beneditinos no século IX, e que 
hoje é um centro de atração de visitantes de todo 
o mundo, pela riqueza monumental de sua cidade. 
edifícios, sua vida cultural ativa e por ser um ponto 
de partida para excursões para conhecer as paisa-
gens bávaras, sem esquecer que aqui se comemora 
a Oktoberfest. Sempre que o horário de chegada do 
seu voo permitir, ao final da tarde você encontrará o 
guia acompanhante na recepção do hotel. Jantar e 
acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade onde 
conheceremos seus pontos mais importantes: A Câ-
mara Municipal e seu Glockenspiel na Marienplatz, 
o centro geográfico e social de Munique; a Maxi-
milian strasse, a avenida mais elegante da cidade, 
onde estão os grandes nomes da moda internacio-
nal, a Vila Olímpica, o edifício BMW, a Igreja de São 
Pedro Resto do dia livre ou excursão opcional ao 
sul da Baviera, onde veremos O Castelo de Neus-
chwanstein, próximo aos Alpes da Baviera, conhe-
cido como o Rei Louco, mandou construir por Luís 
II da Baviera à semelhança dos castelos do século 
XIII. Hoje é um dos monumentos mais visitados do 
mundo.- Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MUNIQUE - REGENSBURG - NUREMBERG
Café da manhã. Partida para Regensburg, um Pa-
trimônio Mundial da UNESCO. Situada en la con-
fluencia de los ríos Danubio e Regen, fue fundada 
hace casi 2 milenios por el emperador Marco Au-
relio e es considerada como una de las ciudades 
medievales más antigua de Europa Central, ya que 
se libró en gran medida de los bombardeos du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Historicamente 
muito importante porque já foi sede imperial em 
várias ocasiões e foi a terra natal de Don Juan da 
Áustria, filho natural de Carlos I da Espanha e V 
da Alemanha. Tempo livre para desfrutar dos seus 
passeios arborizados e do seu centro histórico com 
casas de cores vivas, com um património artístico 
muito importante de diferentes épocas, como a 
Porta Pretoria, a Ponte de Pedra, a Câmara Munici-
pal, a Sé Catedral de São Pedro, etc. Continuação 
para Nuremberg, que preserva perfeitamente seu 
ambiente medieval e está ligada à história do sé-
culo 20 como consequência do famoso julgamento 
pelos crimes da Segunda Guerra Mundial. Almoço. 
e visita panorâmica da parte antiga da cidade: o 
Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo e São 
Lourenço, o Hauptmarkt (Praça do Mercado Prin-
cipal) com a “Schöner Brunner” (Fonte bonita) e a 
Frauenkirche (Igreja de Nª Señora), o Hospital del 
Espíritu Santo, etc. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: NUREMBERG - ROTHENBURG - OB - DER - 
TAUBER - WURZBURG - FRANKFURT.

Café da manhã Saída para Rothenburg ob der Tau-
ber, outro belo exemplar de cidade medieval bem 
preservada na Rota Romântica, cercada por mural-
has e mundialmente famosa por seu centro histórico, 
com construções em enxaimel, a Torre Markus, onde 
se pode descobrir, em sua tempo livre, suas portas, 
torres, prefeitura e passagens estreitas. Almoço.Em 
seguida, nosso caminho nos levará à última cidade 
em nossa rota ao longo do Caminho Romântico, 
Würzburg, com sua Câmara Municipal, a Marktplatz 
(Praça do Mercado), a fortaleza de Marienberg, o 
Palácio Episcopal, etc. Continuação para Frankfurt. 
Tempo livre para visitar a capital financeira da Ale-
manha, sede do Banco Central da UE, que durante 
dois séculos foi local de coroação dos imperado-
res do Sacro Império Romano-Germânico. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde em-
barcaremos em um agradável cruzeiro pelo Reno, 
passando pelo Vale do Loreley, considerado Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. Desembarque e 
continue para Heidelberg nas margens do rio Neckar. 
Almoço e visita guiada ao centro histórico e ao Cas-
telo Palatino que domina a cidade e é considerado 
um dos vestígios históricos mais famosos da Ale-
manha. Abriga shows populares, como o Schlossfet-
spiele (festivais de teatro) e danças como o Ball der 

Vampire (Dança dos Vampiros). No interior podemos 
encontrar um dos símbolos de Heidelberg, o Big Ba-
rrel: tem 7 m de largura, 8, 5 m de comprimento e 
pode conter 222.000 litros. Resto do dia livre. Jantar 
e Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Hoje uma rota fascinante nos espera, 
indo primeiro para Baden-Baden. Tempo livre nesta 
estação termal, que dizem já ter sido frequentada 
pelo imperador romano Caracalla. Uma cidade em 
que se desenvolveu o estilo Belle Époque, graças 
ao facto de durante o século XIX a burguesia euro-
peia a ter tomado como local de descanso, surgindo 
centros termais, um autódromo e um casino que foi 
considerado um dos mais luxuosos do mundo. Em 
seguida, começaremos a cruzar o coração da Flo-
resta Negra, conhecendo a impressionante estrada 
panorâmica conhecida como Schwarzwaldhochs-
trasse, que conecta Freudenstadt com Baden-Baden, 
deixando em nosso rastro um mundo maravilhoso 
de paisagens inesquecíveis, com lugares tão inte-
ressantes como o lago montanhoso Mummelsee, os 
Picos do Schliffkopf, o Alexandraschanze e o Kniebis, 
Continuação para um dos lugares mais charmosos da 
Alemanha, o Castelo Hohenzollern, onde visitaremos 
a sede da nobre família alemã de Hohenzollern, cujos 
membros dominaram a Prússia e Brandenburg des-
de a época medieval até o fim da Primeira Guerra 
Mundial. Ainda hoje é propriedade da família, pre-
servando alguns dos seus tesouros mais preciosos. 
Continuação para Friburgo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitaremos 
o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através da visita 
guiada, poderemos ficar mais perto da vida noutros 
tempos desta região, conhecendo as antigas casas 
rurais espalhadas ao longo da encosta de uma mon-
tanha, com amante natural e totalmente em madeira. 
Continuação para Triberg. Tempo livre para conhecer 
o grande atrativo desta cidade atravessada pelo rio 
Gutach: “As cachoeiras Triberg” (ingresso incluído) 
de até 163 metros de altura e sete níveis diferentes, 
considerada uma das mais famosas da Alemanha. 
Continuação para a pitoresca cidade de Titisee, à 
beira do lago de mesmo nome. Tempo livre para cur-
tir este lugar paradisíaco, cercado por exuberantes 
florestas e onde você poderá aproveitar para com-
prar seu souvenir da Floresta Negra. Retorno para 
Friburgo. Tempo livre para visitar: a catedral, a nova 
Câmara Municipal e a Plaza de la Catedral, a Plaza 
de los Agustinos, etc. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

Munique, Rota Romântica, Floresta Negra, Alsácia e Berlim I
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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

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO.

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que 
se desenvolveu durante a Idade Média como um 
importante pólo da atividade vitivinícola e que pre-
serva um grande património. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, 
con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio 
de casitas tradicionales alsacianas que se ubican a 
lo largo de la orilla del río Launch e los distritos de 
los diferentes gremios que habitaram a cidade. A 
seguir, faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, 
onde além do almoço, iremos visitar uma adega 
para uma degustação dos excelentes vinhos pro-
duzidos na zona e visitaremos uma das vilas mais 
representativas da região: Riquewihr, Filho suas 
casas típicas da Alsácia, coloridas, em enxaimel e 
decoradas com flores, e que é considerada uma 
das mais belas cidades da Alsácia, Continuação a 
Estrasburgo e visita panorâmica: a Catedral, com 
sua fachada maravilhosa, que é o maior livro de 
imagens da Idade Média. As centenas de escultu-
ras que parecem se destacar da parede acentuam 
os efeitos de luz e sombra. A cor do arenito rosa 
muda dependendo da hora do dia e da cor do céu. 
o bairro antigo e suas casas senhoriais, o Palais 
de Rohan, a “Petite France”, uma das áreas mais 
animadas da cidade, famosa por suas ruas de pa-
ralelepípedos, canais e casas de enxaimel bem 
preservadas, como a de Curtidores e ruas como a 
Grand ‘Rue e seus arredores, com lojas de roupas e 
souvenirs como cerâmicas, vinhos e chás especiais. 
etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, Res-
to do dia livre para continuar a conhecer a cidade, 
e aproveitando o facto de ser feriado, desfrute do 
ambiente animado da cidade, junto ao Reno, sabo-
reando a Ebebelwier (cidra local, degustando uma 
refeição típica alemã em uma das tabernas da cida-
de ou visitando um de seus museus, como a casa de 
Goethe, o museu de arte contemporânea. (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-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.
Munique Leonardo Arabellapark Cidade 4* 
 Leonardo Munich City East Cidade 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S 
 Mercure Congress Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Cidade 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22794 · Preço desde

2.000$  12 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 JUN / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22794 Munique / Berín

Seleção 12 7 2.000 2.650

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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): Panorâmica de Munique, Panorâmica de Núrem-
berg, Cruzeiro pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg 
com ingressos, Visita ao Castelo Hohenzollern, Museu a 
céu abierto de Gutach, Panorâmica de Estrasburgo, Pa-
norâmica de Berlim.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário): Regensburg, Rothenburg-
ob-der Tauber, Würzburg, Baden - Baden, Rodovia Pa-
norâmica da Floresta Negra, Entradas para as Cataratas 
de Triberg, Friburgo, Riquewihr, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro Viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições).Nesta versão oferece um total de 14 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22794 2.280 / 2.930
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ST22794 >> Munique > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlim

1
1

21

2
Munique

Frankfurt

Berlim

Nuremberg
Heidelberg

Estrasburgo

Friburgo

ALEMANHA

FRANÇA

1 1+

2



ALEMANHA · ÁUSTRIA · SUÍÇA 3736 ALEMANHA · ÁUSTRIA · SUÍÇA

TERÇA-FEIRA: FRANKFURT.
Chegada e 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. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embar-
caremos em um agradável cruzeiro pelo Reno, pas-
sando pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Desembarque e con-
tinue para Heidelberg nas margens do rio Neckar. Al-
moço e visita guiada ao centro histórico e ao Castelo 
Palatino que domina a cidade e é considerado um 
dos vestígios históricos mais famosos da Alemanha. 
No interior podemos encontrar o Big Barrel: tem 7 
m de largura, 8, 5 m de comprimento e pode conter 
222.000 litros. Resto do dia livre. ( (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Hoje uma rota fascinante nos espera, 
indo primeiro para Baden-Baden. Tempo livre nesta 
estação termal, que dizem já ter sido frequentada 
pelo imperador romano Caracalla. Uma cidade em 
que se desenvolveu o estilo Belle Époque, graças 
ao facto de durante o século XIX a burguesia euro-
peia a ter tomado como local de descanso, surgindo 
centros termais, um autódromo e um casino que foi 
considerado um dos mais luxuosos do mundo. Em 
seguida, começaremos a cruzar o coração da Flo-
resta Negra, conhecendo a impressionante estrada 
panorâmica conhecida como Schwarzwaldhochs-
trasse, que conecta Freudenstadt com Baden-Baden, 
deixando em nosso rastro um mundo maravilhoso 
de paisagens inesquecíveis, com lugares tão inte-
ressantes como o lago montanhoso Mummelsee, os 
Picos do Schliffkopf, o Alexandraschanze e o Kniebis, 
Continuação para um dos lugares mais charmosos da 
Alemanha, o Castelo Hohenzollern, onde visitaremos 
a sede da nobre família alemã de Hohenzollern, cujos 
membros dominaram a Prússia e Brandenburg des-
de a época medieval até o fim da Primeira Guerra 
Mundial. Continuação para Friburgo. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitaremos 
o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através da visita 
guiada, poderemos ficar mais perto da vida noutros 
tempos desta região, conhecendo as antigas casas 
rurais espalhadas ao longo da encosta de uma mon-
tanha, com amante natural e totalmente em madeira. 

Continuação para Triberg. Tempo livre para conhecer 
o grande atrativo desta cidade atravessada pelo rio 
Gutach: “As cachoeiras Triberg” (ingresso incluído) 
de até 163 metros de altura e sete níveis diferentes, 
considerada uma das mais famosas da Alemanha. 
Continuação para Titisee, à beira do lago de mesmo 
nome. Tempo livre para curtir este lugar paradisía-
co, cercado por exuberantes florestas e onde você 
poderá aproveitar para comprar seu souvenir da Flo-
resta Negra. Retorno para Friburgo. Tempo livre para 
visitar: a catedral, a nova Câmara Municipal e a Plaza 
de la Catedral, a Plaza de los Agustinos, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO.

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que se 
desenvolveu durante a Idade Média como um impor-
tante pólo da atividade vitivinícola e que preserva 

um grande património. Tiempo libre para disfrutar 
de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de ca-
sitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo 
de la orilla del río Launch e los distritos de los di-
ferentes gremios que habitaram a cidade. A seguir, 
faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, onde além 
do almoço, iremos visitar uma adega para uma de-
gustação dos excelentes vinhos produzidos na zona 
e visitaremos uma das vilas mais representativas da 
região: Riquewihr, Filho suas casas típicas da Alsá-
cia, coloridas, em enxaimel e decoradas com flores, 
e que é considerada uma das mais belas cidades da 
Alsácia, Continuação a Estrasburgo e visita panorâ-
mica: a Catedral, com sua fachada maravilhosa, que 
é o maior livro de imagens da Idade Média. As cen-
tenas de esculturas que parecem se destacar da pa-
rede acentuam os efeitos de luz e sombra. A cor do 
arenito rosa muda dependendo da hora do dia e da 
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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 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para con-
hecer a grande oferta cultural que a cidade oferece, 
visitando um de seus museus, ou conhecendo as úl-
timas tendências arquitetônicas que se fazem nesta 
cidade. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: BERLIM 
Café da manhã. tempo livre até á hora do traslado 
ao aeroporto para embarque na cidade de destino. 
Fim dos nossos serviços. n

cor do céu. o bairro antigo e suas casas senhoriais, 
o Palais de Rohan, a “Petite France”, uma das áreas 
mais animadas da cidade, famosa por suas ruas de 
paralelepípedos, canais e casas de enxaimel bem 
preservadas, como a de Curtidores e ruas como a 
Grand ‘Rue e seus arredores, com lojas de roupas e 
souvenirs como cerâmicas, vinhos e chás especiais. 
etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, Res-
to do dia livre para continuar a conhecer a cidade, 
e aproveitando o facto de ser feriado, desfrute do 
ambiente animado da cidade, junto ao Reno, sabo-
reando a Ebebelwier (cidra local, degustando uma 
refeição típica alemã em uma das tabernas da cida-
de ou visitando um de seus museus, como a casa de 
Goethe, o museu de arte contemporânea. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22795 · Preço desde

1.590$  10 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 14 JUN / 27 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22795 Frankfurt / Berlim

Seleção 10 4 1.590 2.125

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

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

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis 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): Cruzeiro pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg com 
ingressos, Visita ao Castelo Hohenzollern, Museu a céu 
abierto de Gutach, Panorâmica de Estrasburgo, Panorâ-
micas de Berlim.

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

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 10 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22795 1.820 / 2.355

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Cidade 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 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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TERÇA-FEIRA: FRANKFURT.
Chegada e 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.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde em-
barcaremos em um cruzeiro pelo Reno, passando 
pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Desembarque e conti-
nue para Heidelberg nas margens do rio Neckar. Al-
moço e visita guiada ao centro histórico e ao Caste-
lo Palatino que domina a cidade e é considerado um 
dos vestígios históricos mais famosos da Alemanha. 
Abriga shows populares, como o Schlossfetspiele 
(festivais de teatro) e danças como o Ball der Vam-
pire (Dança dos Vampiros). No interior podemos 
encontrar o Big Barrel: tem 7 m de largura, 8, 5 m de 
comprimento e pode conter 222.000 litros. Resto 
do dia livre. ( (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Hoje uma rota fascinante nos espera, 
indo primeiro para Baden-Baden. Tempo livre nesta 
estação termal, que dizem já ter sido frequentada 
pelo imperador romano Caracalla. Uma cidade em 
que se desenvolveu o estilo Belle Époque, graças 
ao facto de durante o século XIX a burguesia euro-
peia a ter tomado como local de descanso, surgindo 
centros termais, um autódromo e um casino que foi 
considerado um dos mais luxuosos do mundo. Em 
seguida, começaremos a cruzar o coração da Flo-
resta Negra, conhecendo a impressionante estrada 
panorâmica conhecida como Schwarzwaldhochs-
trasse, que conecta Freudenstadt com Baden-Baden, 
deixando em nosso rastro um mundo maravilhoso 
de paisagens inesquecíveis, com lugares tão inte-
ressantes como o lago montanhoso Mummelsee, os 
Picos do Schliffkopf, o Alexandraschanze e o Kniebis, 
Continuação para um dos lugares mais charmosos da 
Alemanha, o Castelo Hohenzollern, onde visitaremos 
a sede da nobre família alemã de Hohenzollern, cujos 
membros dominaram a Prússia e Brandenburg des-
de a época medieval até o fim da Primeira Guerra 
Mundial. Continuação para Friburgo. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitaremos 
o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através da visita 

guiada, poderemos ficar mais perto da vida noutros 
tempos desta região, conhecendo as antigas casas 
rurais espalhadas ao longo da encosta de uma mon-
tanha, com amante natural e totalmente em madeira. 
Continuação para Triberg. Tempo livre para conhecer 
o grande atrativo desta cidade atravessada pelo rio 
Gutach: “As cachoeiras Triberg” (ingresso incluído) 
de até 163 metros de altura e sete níveis diferentes, 
considerada uma das mais famosas da Alemanha. 
Continuação para a pitoresca cidade de Titisee, à 
beira do lago de mesmo nome. Tempo livre para cur-
tir este lugar paradisíaco, cercado por exuberantes 
florestas e onde você poderá aproveitar para com-
prar seu souvenir da Floresta Negra. Retorno para 
Friburgo. Tempo livre para visitar: a catedral, a nova 
Câmara Municipal e a Plaza de la Catedral, a Plaza 
de los Agustinos, etc. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO.

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que se 
desenvolveu durante a Idade Média como um impor-
tante pólo da atividade vitivinícola e que preserva 
um grande património. Tiempo libre para disfrutar 
de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de ca-
sitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo 
de la orilla del río Launch e los distritos de los di-
ferentes gremios que habitaram a cidade. A seguir, 
faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, onde além 
do almoço, iremos visitar uma adega para uma de-
gustação dos excelentes vinhos produzidos na zona 
e visitaremos Riquewihr, Filho suas casas típicas da 
Alsácia, coloridas, em enxaimel e decoradas com flo-
res, e que é considerada uma das mais belas cidades 
da Alsácia, Continuação a Estrasburgo e visita pa-
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ambiente animado da cidade, junto ao Reno, sabo-
reando a Ebebelwier (cidra local, degustando uma 
refeição típica alemã em uma das tabernas da cida-
de ou visitando um de seus museus, como a casa de 
Goethe, o museu de arte contemporânea. (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 
Café da manhã. tempo livre até á hora do traslado 
ao aeroporto para embarque na cidade de destino. 
Fim dos nossos serviços. n

norâmica: a Catedral, com sua fachada maravilhosa, 
que é o maior livro de imagens da Idade Média. As 
centenas de esculturas que parecem se destacar da 
parede acentuam os efeitos de luz e sombra. A cor 
do arenito rosa muda dependendo da hora do dia e 
da cor do céu. o bairro antigo e suas casas senho-
riais, o Palais de Rohan, a “Petite France”, uma das 
áreas mais animadas da cidade, com suas ruas de 
paralelepípedos, canais e casas de enxaimel bem 
preservadas, como a de Curtidores e ruas como a 
Grand ‘Rue e seus arredores, com lojas de roupas e 
souvenirs como cerâmicas, vinhos e chás especiais. 
etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, Res-
to do dia livre para continuar a conhecer a cidade, 
e aproveitando o facto de ser feriado, desfrute do 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22349 · Preço desde

1.460$  9 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 14 JUN / 27 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22349 Frankfurt / Berlim

Seleção 9 4 1.460 1.950

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): Cruzeiro pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg com 
ingressos, Visita ao Castelo Hohenzollern, Museu a céu 
abierto de Gutach, Panorâmica de Estrasburgo, Panorâ-
micas de Berlim.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Frankfurt, Erfurt, Dresden, 
Bratislava, 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 10 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22349 1.690 / 2.180

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Cidade 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 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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mos o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através 
da visita guiada, poderemos ficar mais perto da 
vida noutros tempos desta região, conhecendo as 
antigas casas rurais espalhadas ao longo da en-
costa de uma montanha, com amante natural e 
totalmente em madeira. Continuação para Triberg. 
Tempo livre para conhecer o grande atrativo desta 
cidade atravessada pelo rio Gutach: “As cachoeiras 
Triberg” (ingresso incluído) de até 163 metros de 
altura e sete níveis diferentes, considerada uma das 
mais famosas da Alemanha. Continuação para a pi-
toresca cidade de Titisee, à beira do lago de mesmo 
nome. Tempo livre para curtir este lugar paradisía-
co, cercado por exuberantes florestas e onde você 
poderá aproveitar para comprar seu souvenir da 
Floresta Negra. Retorno para Friburgo. Tempo livre 
para visitar: a catedral, a nova Câmara Municipal e 
a Plaza de la Catedral, a Plaza de los Agustinos, etc. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO.

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que 
se desenvolveu durante a Idade Média como um 
importante pólo da atividade vitivinícola e que pre-
serva um grande património. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, 
con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio 
de casitas tradicionales alsacianas que se ubican a 
lo largo de la orilla del río Launch e los distritos de 
los diferentes gremios que habitaram a cidade. A 
seguir, faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, 
onde além do almoço, iremos visitar uma adega 
para uma degustação dos excelentes vinhos pro-
duzidos na zona e visitaremos uma das vilas mais 
representativas da região: Riquewihr, Filho suas 
casas típicas da Alsácia, coloridas, em enxaimel e 
decoradas com flores, e que é considerada uma 
das mais belas cidades da Alsácia, Continuação a 
Estrasburgo e visita panorâmica: a Catedral, com 
sua fachada maravilhosa, que é o maior livro de 
imagens da Idade Média. As centenas de escultu-
ras que parecem se destacar da parede acentuam 
os efeitos de luz e sombra. A cor do arenito rosa 
muda dependendo da hora do dia e da cor do céu. 
o bairro antigo e suas casas senhoriais, o Palais 
de Rohan, a “Petite France”, uma das áreas mais 
animadas da cidade, famosa por suas ruas de pa-
ralelepípedos, canais e casas de enxaimel bem 
preservadas, como a de Curtidores e ruas como a 
Grand ‘Rue e seus arredores, com lojas de roupas e 
souvenirs como cerâmicas, vinhos e chás especiais. 
etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, 
tempo livre até á hora do traslado ao aeroporto 
para embarque na cidade de destino. Fim dos nos-
sos serviços. n

TERÇA-FEIRA: FRANKFURT
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para visi-
tar a capital financeira da Alemanha. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde em-
barcaremos em um cruzeiro pelo Reno, passando 
pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Desembarque e con-
tinue para Heidelberg nas margens do rio Neckar. 
Almoço e visita guiada ao centro histórico e ao 
Castelo Palatino que domina a cidade e é consi-
derado um dos vestígios históricos mais famosos 
da Alemanha. Abriga shows populares, como o 
Schlossfetspiele (festivais de teatro) e danças como 
o Ball der Vampire (Dança dos Vampiros). No inte-
rior podemos encontrar um dos símbolos de Hei-
delberg, o Big Barrel: tem 7 m de largura, 8, 5 m de 
comprimento e pode conter 222.000 litros. Resto 
do dia livre. ( (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Hoje uma rota fascinante nos es-
pera, indo primeiro para Baden-Baden. Tempo livre 
nesta estação termal, que dizem já ter sido frequen-
tada pelo imperador romano Caracalla. Uma cida-
de em que se desenvolveu o estilo Belle Époque, 
graças ao facto de durante o século XIX a burguesia 
europeia a ter tomado como local de descanso, sur-
gindo centros termais, um autódromo e um casino 
que foi considerado um dos mais luxuosos do mun-
do. Em seguida, começaremos a cruzar o coração 
da Floresta Negra, conhecendo a impressionante 
estrada panorâmica conhecida como Schwarzwal-
dhochstrasse, que conecta Freudenstadt com Ba-
den-Baden, deixando em nosso rastro um mundo 
maravilhoso de paisagens inesquecíveis, com lu-
gares tão interessantes como o lago montanhoso 
Mummelsee, os Picos do Schliffkopf, o Alexandras-
chanze e o Kniebis, Continuação para um dos luga-
res mais charmosos da Alemanha, o Castelo Hohen-
zollern, onde visitaremos a sede da nobre família 
alemã de Hohenzollern, cujos membros dominaram 
a Prússia e Brandenburg desde a época medieval 
até o fim da Primeira Guerra Mundial. Ainda hoje 
é propriedade da família, preservando alguns dos 
seus tesouros mais preciosos. Continuação para 
Friburgo. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitare-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22239 · Preço desde

1.035$  6 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 14 JUN / 27 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22239 Frankfurt / Frankfurt

Seleção 6 3 1.035 1.385

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): Cruzeiro pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg com 
ingressos, Visita ao Castelo Hohenzollern, Museu a céu 
abierto de Gutach, Panorâmica de Estrasburgo. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Frankfurt, Baden - Baden, Rodovia 
panorâmica da Selva Negra, Entrada ás Cachoeiras de 
Triberg, Friburgo, Riquewihr.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 6 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22239 1.170 / 1.520

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Cidade 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

O melhor da Floresta Negra e Alsácia I
ST22239 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo
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sete níveis diferentes, considerada uma das mais fa-
mosas da Alemanha. Continuação para a pitoresca 
cidade de Titisee, à beira do lago de mesmo nome. 
Tempo livre para curtir este lugar paradisíaco, cer-
cado por exuberantes florestas e onde você poderá 
aproveitar para comprar seu souvenir da Floresta 
Negra. Retorno para Friburgo. Tempo livre para vi-
sitar: a catedral, a nova Câmara Municipal e a Plaza 
de la Catedral, a Plaza de los Agustinos, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que 
se desenvolveu durante a Idade Média como um 
importante pólo da atividade vitivinícola e que pre-
serva um grande património. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, 
con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio 
de casitas tradicionales alsacianas que se ubican a 
lo largo de la orilla del río Launch e los distritos de 
los diferentes gremios que habitaram a cidade. A 
seguir, faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, 
onde além do almoço, iremos visitar uma adega 
para uma degustação dos excelentes vinhos pro-
duzidos na zona e visitaremos Riquewihr, Filho suas 
casas típicas da Alsácia, coloridas, em enxaimel e 
decoradas com flores, e que é considerada uma 
das mais belas cidades da Alsácia, Continuação a 
Estrasburgo e visita panorâmica: a Catedral, com 
sua fachada maravilhosa, que é o maior livro de 
imagens da Idade Média. As centenas de escultu-
ras que parecem se destacar da parede acentuam 
os efeitos de luz e sombra. A cor do arenito rosa 
muda dependendo da hora do dia e da cor do céu. 
o bairro antigo e suas casas senhoriais, o Palais 
de Rohan, a “Petite France”, uma das áreas mais 
animadas da cidade, famosa por suas ruas de pa-
ralelepípedos, canais e casas de enxaimel bem 
preservadas, como a de Curtidores e ruas como a 
Grand ‘Rue e seus arredores, com lojas de roupas e 
souvenirs como cerâmicas, vinhos e chás especiais. 
etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, Res-
to do dia livre para continuar a conhecer a cidade, 
e aproveitando o facto de ser feriado, desfrute do 
ambiente animado da cidade, junto ao Reno, sabo-
reando a Ebebelwier (cidra local, degustando uma 
refeição típica alemã em uma das tabernas da cida-
de ou visitando um de seus museus, como a casa de 
Goethe, o museu de arte contemporânea. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT 
Café da manhã. tempo livre até á hora do traslado 
ao aeroporto para embarque na cidade de destino. 
Fim dos nossos serviços. n

TERÇA-FEIRA: FRANKFURT.
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para visi-
tar a capital financeira da Alemanha, sede do Banco 
Central da UE. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde em-
barcaremos em um cruzeiro pelo Reno, passando 
pelo Vale do Loreley, Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Desembarque e continue para Hei-
delberg. Almoço e visita guiada ao centro histórico 
e ao Castelo Palatino, considerado um dos vestígios 
históricos mais famosos da Alemanha. No interior 
podemos encontrar o Big Barrel: tem 7 m de largu-
ra, 8, 5 m de comprimento e pode conter 222.000 
litros. Resto do dia livre. ( (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Hoje uma rota fascinante nos es-
pera, indo primeiro para Baden-Baden. Tempo livre 
nesta estação termal, que se desenvolveu o estilo 
Belle Époque, graças ao facto de durante o sécu-
lo XIX a burguesia europeia a ter tomado como 
local de descanso, surgindo centros termais, um 
autódromo e um casino que foi considerado um 
dos mais luxuosos do mundo. Em seguida, co-
meçaremos a cruzar o coração da Floresta Negra, 
conhecendo a impressionante estrada panorâmica 
conhecida como Schwarzwaldhochstrasse, que co-
necta Freudenstadt com Baden-Baden, deixando 
em nosso rastro um mundo maravilhoso de paisa-
gens inesquecíveis, com lugares tão interessantes 
como o lago montanhoso Mummelsee, os Picos do 
Schliffkopf, o Alexandraschanze e o Kniebis, Conti-
nuação para um dos lugares mais charmosos da Ale-
manha, o Castelo Hohenzollern, onde visitaremos a 
sede da nobre família alemã de Hohenzollern, cujos 
membros dominaram a Prússia e Brandenburg des-
de a época medieval até o fim da Primeira Guerra 
Mundial. Continuação para Friburgo. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitare-
mos o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através 
da visita guiada, poderemos ficar mais perto da 
vida noutros tempos desta região, conhecendo as 
antigas casas rurais espalhadas ao longo da en-
costa de uma montanha, com amante natural e 
totalmente em madeira. Continuação para Triberg. 
Tempo livre para conhecer “As cachoeiras Triberg” 
(ingresso incluído) de até 163 metros de altura e 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22608 · Preço desde

1.135$  7 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 14 JUN / 27 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22608 Frankfurt / Frankfurt

Seleção 7 3 1.135 1.530

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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): Cruzeiro pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg com 
ingressos, Visita ao Castelo Hohenzollern, Museu a céu 
abierto de Gutach, Panorâmica de Estrasburgo. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Frankfurt, Baden - Baden, Rodovia 
panorâmica da Selva Negra, Entrada ás Cachoeiras de 
Triberg, Friburgo, Riquewihr, Frankfurt, Erfurt, Dresden, 
Bratislava, 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 7 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22608 1.300 / 1.695

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Cidade 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

O melhor da Floresta Negra e Alsácia II
ST22608 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt

1

1

2

Frankfurt

Heidelberg

Estrasburgo

Friburgo

ALEMANHA

FRANÇA

1 1+

Centro histórico · Riquewihr



ALEMANHA · ÁUSTRIA · SUÍÇA 4342 ALEMANHA · ÁUSTRIA · SUÍÇA

TERÇA-FEIRA: FRANKFURT.
Chegada e 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.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embar-
caremos em um agradável cruzeiro pelo Reno, pas-
sando pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Desembarque e con-
tinue para Heidelberg nas margens do rio Neckar. Al-
moço e visita guiada ao centro histórico e ao Castelo 
Palatino que domina a cidade e é considerado um 
dos vestígios históricos mais famosos da Alemanha. 
No interior podemos encontrar o Big Barrel: tem 7 
m de largura, 8, 5 m de comprimento e pode conter 
222.000 litros. Resto do dia livre. ( (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Baden-Baden. Tempo 
livre nesta estação termal em que se desenvolveu 
o estilo Belle Époque, graças ao facto de durante o 
século XIX a burguesia europeia a ter tomado como 
local de descanso, surgindo centros termais, um au-
tódromo e um casino que foi considerado um dos 
mais luxuosos do mundo. Em seguida, começaremos 
a cruzar o coração da Floresta Negra, conhecendo a 
impressionante estrada panorâmica conhecida como 
Schwarzwaldhochstrasse, que conecta Freudenstadt 
com Baden-Baden, deixando em nosso rastro um 
mundo maravilhoso de paisagens inesquecíveis, com 
lugares tão interessantes como o lago montanhoso 
Mummelsee, os Picos do Schliffkopf, o Alexandras-
chanze e o Kniebis. Continuação para um dos lugares 
mais charmosos da Alemanha, o Castelo Hohenzo-
llern, onde visitaremos a sede da nobre família ale-
mã de Hohenzollern, cujos membros dominaram 
a Prússia e Brandenburg desde a época medieval 
até o fim da Primeira Guerra Mundial. Continuação 
para Friburgo. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitaremos 
o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através da visita 
guiada, poderemos ficar mais perto da vida noutros 
tempos desta região, conhecendo as antigas casas 
rurais espalhadas ao longo da encosta de uma mon-
tanha, com amante natural e totalmente em madeira. 
Continuação para Triberg. Tempo livre para conhecer 

“As cachoeiras Triberg” (ingresso incluído) de até 163 
metros de altura e sete níveis diferentes, considerada 
uma das mais famosas da Alemanha. Continuação 
para a pitoresca cidade de Titisee, à beira do lago de 
mesmo nome. Tempo livre para curtir este lugar pa-
radisíaco, cercado por exuberantes florestas. Retorno 
para Friburgo. Tempo livre para visitar: a catedral, a 
nova Câmara Municipal e a Plaza de la Catedral, a 
Plaza de los Agustinos, etc. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO.

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que se 
desenvolveu durante a Idade Média como um impor-
tante pólo da atividade vitivinícola e que preserva 
um grande património. Tiempo libre para disfrutar 
de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de ca-
sitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo 
de la orilla del río Launch e los distritos de los di-
ferentes gremios que habitaram a cidade. A seguir, 
faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, onde além 
do almoço, iremos visitar uma adega para uma de-
gustação dos excelentes vinhos produzidos na zona 
e visitaremos Riquewihr, Filho suas casas típicas da 
Alsácia, coloridas, em enxaimel e decoradas com flo-
res, e que é considerada uma das mais belas cidades 
da Alsácia, Continuação a Estrasburgo e visita pa-
norâmica: a Catedral, com sua fachada maravilhosa, 
que é o maior livro de imagens da Idade Média, o 
bairro antigo e suas casas senhoriais, o Palais de Ro-
han, a “Petite France”, uma das áreas mais animadas 
da cidade, famosa por suas ruas de paralelepípedos, 
canais e casas de enxaimel bem preservadas, como a 
de Curtidores e ruas como a Grand ‘Rue e seus arre-
dores, com lojas de roupas e souvenirs como cerâmi-
cas, vinhos e chás especiais. etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, Res-
to do dia livre para continuar a conhecer a cidade, 
e aproveitando o facto de ser feriado, desfrute do 
ambiente animado da cidade, junto ao Reno, sabo-
reando a Ebebelwier (cidra local, degustando uma 
refeição típica alemã em uma das tabernas da ci-
dade ou visitando um de seus museus, como a casa 
de Goethe, o museu de arte contemporânea. (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 local 
: 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 Gendar-
merie, 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 excur-
são 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 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. Visi-
taremos 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 Dresden, conhecida como “Florença do Elba”. 
Tempo livre ou se desejar, possibilidade 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 Semperoper, etc. e que hoje foram res-
taurados com maestria. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Continuação para Praga. Tempo livre ou 
se desejar pode fazer um passeio noturno opcional 
pelo centro histórico. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a 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.

O melhor da Alemanha e Leste Europeu
ST22350 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlim> Praga > Budapeste > Viena

Panorâmica com o río Elba · Dresden
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SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desco-
brindo esta cidade, caminhando por suas áreas co-
merciais ou visitando uma de suas termas. Se dese-
jar, 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 bai-
rro judeu, onde visitaremos o tradicional mercado 
de Klauzál, onde degustaremos uma refrescante 
bebida típica húngara (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Saída para Viena. Na chegada, passa-
remos 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, com o Parlamento, a Ópera, a Igreja 
Votiva, os Museus de História da Arte e História Na-
tural, a Câmara Municipal, etc. Também caminhare-
mos pelo coração pedestre da cidade agrupada em 
torno da Catedral de Santo Estêvão, onde faremos 
uma parada para visitá-la livremente e também ve-
remos os pátios do Palácio Imperial de Hofburg, o 
Graben com a Coluna da Peste, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições). Resto do dia livre ou se dese-
jar, haverá uma visita opcional à Ópera inaugurada 
em 1869, e ao Palácio de Schönbrunn, residência de 
verão da família imperial. À noite, se desejar, pode-
rá assistir opcionalmente a um concerto vienense, 
onde, entre outras peças da tradição musical euro-
peia, estarão presentes as valsas mais representati-
vas. 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, 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 gran-
des 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 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 Eslová-
quia, onde visitaremos sua capital, Bratislava, que 
também foi a capital da Hungria por um período, 
quando aquele país foi ocupadO pelo Império 
Otomano. Tempo livre para conhecer esta cidade 
maravilhosa, banhada pelo Danúbio e percorrer seu 
centro histórico, onde se destacam suas encanta-
doras estátuas, além da riqueza monumental de 
suas animadas praças e vielas, com a Porta de São 
Miguel, a Catedral de São Martín, a Igreja Azul, v, o 
Palácio do Primaz, a Câmara Municipal, etc. Conti-
nuação para Budapeste, capital da Hungria, cidade 
considerada uma das mais belas da Europa. Jantar 
e acomodação

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local 
com guia local: 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 Co-
rrentes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda com 
suas ruas pitorescas com edifícios neobarrocos, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pescado-
res com magníficas vistas do Parlamento, Peste e 
Danúbio, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
Tempo livre ou se desejar, você pode faça uma visi-
ta opcional com um guia local à “Budapeste históri-
ca”, com bilhetes incluídos, admirando o interior do 
Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos 
da cidade, e também, durante esta visita iremos 
visitar a Basílica de Santo Estêvão, que pode aco-
modar mais de 8.500 pessoas, em seus 87 metros 
de comprimento por 55 metros de largura. Escul-
tores de prestígio contribuíram para a decoração 
de interiores e foram utilizados mais de 50 tipos de 
mármore. Além disso, se desejar, você pode opcio-
nalmente 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 gastronomia húngara, bem como 
seus famosos vinhos, enquanto saboreia um anima-
do show de música e danças típicas. Acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Cidade 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 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

ST22350 · Preço desde

2.490$  16 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 14 JUN / 27 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22350 Frankfurt / Viena

Seleção 16 7 2.490 3.300

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): Cruzeiro pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg com 
ingressos, Visita ao Castelo Hohenzollern, Museu a céu 
abierto de Gutach, Panorâmica de Estrasburgo, Panorâ-
micas de Berlim, Panorâmicas de Praga, Panorâmicas de 
Budapeste, Panorâmicas de Viena. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Frankfurt, Baden - Baden, Rodovia 
panorâmica da Selva Negra, Entrada ás Cachoeiras de 
Triberg, Friburgo, Riquewihr, 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:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 19 refeições.

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

ST22350 2.730 / 3.540 2.915 / 3.725 3.155 / 3.965

O melhor da Alemanha e Leste Europeu
ST22350 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlim> Praga > Budapeste > Viena
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TERÇA-FEIRA: FRANKFURT.
Chegada e 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.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - CRUZEIRO PELO RENO - 
HEIDELBERG

Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embar-
caremos em um agradável cruzeiro pelo Reno, pas-
sando pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Desembarque e con-
tinue para Heidelberg nas margens do rio Neckar. Al-
moço e visita guiada ao centro histórico e ao Castelo 
Palatino que domina a cidade e é considerado um 
dos vestígios históricos mais famosos da Alemanha. 
Abriga shows populares, como o Schlossfetspiele 
(festivais de teatro) e danças como o Ball der Vam-
pire (Dança dos Vampiros). No interior podemos en-
contrar um dos símbolos de Heidelberg, o Big Barrel: 
tem 7 m de largura, 8, 5 m de comprimento e pode 
conter 222.000 litros. Resto do dia livre. ( (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - 
ESTRADA PANOR MICA DA FLORESTA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTELO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Café da manhã. Hoje uma rota fascinante nos espera, 
indo primeiro para Baden-Baden. Tempo livre nes-
ta estação termal, em que se desenvolveu o estilo 
Belle Époque, graças ao facto de durante o século 
XIX a burguesia europeia a ter tomado como local de 
descanso, surgindo centros termais, um autódromo 
e um casino que foi considerado um dos mais luxuo-
sos do mundo. Em seguida, começaremos a cruzar o 
coração da Floresta Negra, conhecendo a impressio-
nante estrada panorâmica conhecida como Schwar-
zwaldhochstrasse, que conecta Freudenstadt com 
Baden-Baden, deixando em nosso rastro um mundo 
maravilhoso de paisagens inesquecíveis, com lugares 
tão interessantes como o lago montanhoso Mum-
melsee, os Picos do Schliffkopf, o Alexandraschanze 
e o Kniebis, Continuação para um dos lugares mais 
charmosos da Alemanha, o Castelo Hohenzollern, 
onde visitaremos a sede da nobre família alemã de 
Hohenzollern, cujos membros dominaram a Prússia 
e Brandenburg desde a época medieval até o fim da 
Primeira Guerra Mundial. Ainda hoje é propriedade 
da família, preservando alguns dos seus tesouros 
mais preciosos. Continuação para Friburgo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
SELVA NEGRA - FRIBURGO

Café da manhã. Saída para Gutach, onde visitaremos 
o museu ao ar livre Vogtsbauernhof. Através da visita 

guiada, poderemos ficar mais perto da vida noutros 
tempos desta região, conhecendo as antigas casas 
rurais espalhadas ao longo da encosta de uma mon-
tanha, com amante natural e totalmente em madeira. 
Continuação para Triberg. Tempo livre para conhecer 
o grande atrativo desta cidade atravessada pelo rio 
Gutach: “As cachoeiras Triberg” (ingresso incluído) 
de até 163 metros de altura e sete níveis diferentes, 
considerada uma das mais famosas da Alemanha. 
Continuação para a pitoresca cidade de Titisee, à 
beira do lago de mesmo nome. Tempo livre para cur-
tir este lugar paradisíaco, cercado por exuberantes 
florestas e onde você poderá aproveitar para com-
prar seu souvenir da Floresta Negra. Retorno para 
Friburgo. Tempo livre para visitar: a catedral, a nova 
Câmara Municipal e a Plaza de la Catedral, a Plaza 
de los Agustinos, etc. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DO VINHO 
(RIQUEWIHR). ESTRASBURGO.

Café da manhã. Saída com destino a Colmar, que se 
desenvolveu durante a Idade Média como um impor-
tante pólo da atividade vitivinícola e que preserva 
um grande património. Tiempo libre para disfrutar 
de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de ca-
sitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo 
de la orilla del río Launch e los distritos de los di-
ferentes gremios que habitaram a cidade. A seguir, 

faremos um passeio pela Rota dos Vinhos, onde além 
do almoço, iremos visitar uma adega para uma de-
gustação dos excelentes vinhos produzidos na zona 
e visitaremos uma das vilas mais representativas da 
região: Riquewihr, Filho suas casas típicas da Alsá-
cia, coloridas, em enxaimel e decoradas com flores, 
e que é considerada uma das mais belas cidades da 
Alsácia, Continuação a Estrasburgo e visita panorâ-
mica: a Catedral, com sua fachada maravilhosa, que 
é o maior livro de imagens da Idade Média. As cen-
tenas de esculturas que parecem se destacar da pa-
rede acentuam os efeitos de luz e sombra. A cor do 
arenito rosa muda dependendo da hora do dia e da 
cor do céu. o bairro antigo e suas casas senhoriais, 
o Palais de Rohan, a “Petite France”, uma das áreas 
mais animadas da cidade, famosa por suas ruas de 
paralelepípedos, canais e casas de enxaimel bem 
preservadas, como a de Curtidores e ruas como a 
Grand ‘Rue e seus arredores, com lojas de roupas e 
souvenirs como cerâmicas, vinhos e chás especiais. 
etc. Acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt, Res-
to do dia livre para continuar a conhecer a cidade, 
e aproveitando o facto de ser feriado, desfrute do 
ambiente animado da cidade, junto ao Reno, sabo-
reando a Ebebelwier (cidra local, degustando uma 
refeição típica alemã em uma das tabernas da cida-
de ou visitando um de seus museus, como a casa de 

O melhor da Alemanha e Praga
ST22348 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlim> Praga

O Romerberg · Frankfurt
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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

Goethe, o museu de arte contemporânea. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, no cruzamento 
de antigas rotas comerciais e a capital da Turíngia e 
que foi ponto de encontro de intelectuais e centro 
nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade da qual 
Lutero a elogiou em mais de uma ocasião, chaman-
do-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. 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 trá-
gica “noite de vidros quebrados” durante 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 pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

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

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Leonardo C. South Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Cidade 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Cidade 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 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

ST22348 · Preço desde

1.865$  12 dias
 5 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 14 JUN / 27 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22348 Frankfurt / Praga

Seleção 12 5 1.865 2.485

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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): Cruzeiro pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg com 
ingressos., Visita ao Castelo Hohenzollern, Museu a céu 
abierto de Gutach, Panorâmica de Estrasburgo, Panorâ-
micas de Berlim, Panorâmicas de Praga.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Frankfurt, Baden - Baden, Rodovia 
panorâmica da Selva Negra, Entrada ás Cachoeiras de 
Triberg, Friburgo, Riquewihr, Erfurt, Dresden.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas:
Berlim noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Kar-
lovy 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 14 refeições.

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

ST22348 2.045 / 2.665 2.205 / 2.825 2.385 / 3.005

O melhor da Alemanha e Praga
ST22348 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlim> Praga
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dos quais são subterrâneos. Continuação para In-
terlaken, localizada entre os lagos Thun e Brienz e 
considerada hoje como um dos destinos turísticos 
mais visitados da Suíça.Almoço no qual saborea-
mos um delicioso fondue de chocolate. Tempo livre. 
Em seguida, faremos uma parada em Spiez, às mar-
gens do Lago Thun, de volta a nosso hotel. Jantar e 
acomodação na Região do Bearnesado.

*  Dependendo da localização do hotel na Região 
do Bearnesado, as excursões podem sofrer alte-
rações de ordem.

QUINTA-FEIRA: REGIÃO DE BEARNESADO * - ZURIQUE
Café da manhã. Partida para Lucerna. Visita pa-
norâmica pelo mais representativo desta bela cida-
de medieval às margens do Lago Quatro Cantões, 
caracterizada por suas pontes de madeira, entre 
as quais se destaca a Capilla, de 1333, muito bem 
preservada, coberta e embelezada com pinturas 
de cenas da história suíça, alguns de três séculos 
atrás; a parede, etc. Se desejar, você pode fazer 
uma excursão opcional inesquecível, uma das mais 
interessantes da Europa Central, que combinará um 
passeio de barco no Lago Quatro Cantões, a subida 
ao Monte Rigi por trem de cremalheira e uma es-
petacular descida de teleférico, que nós Irá impac-
tar com a beleza das paisagens suíças, incluindo a 
excursão um almoço no qual poderemos degustar, 
entre outros pratos, uma das mais famosas espe-
cialidades da gastronomia suíça: o famoso fondue 
de queijo. Continuação para o hotel na região de 
Zurique. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: ZURIQUE (RENO E QUEDAS DA FLORESTA 
NEGRA)

Café da manhã. Saída para a vizinha Floresta Ne-
gra Alemã, um lugar de florestas exuberantes, vales 
férteis, belas cidades e lagos maravilhosos. Chega-
remos a Titisee, com seu belo lago, que junto com 
as áreas arborizadas que o cercam é hoje o posto 
turístico mais importante da região. Continuação 
pela Alta Floresta Negra até chegar às Cataratas 
do Reno. Almoço e tempo livre para contemplar 
sua espetacular queda. Retorno a Zurique e visita 
panorâmica da cidade: o rio Limmat, a Bahnhofs-
trasse, suas antigas casas de guilda, a Câmara Mu-
nicipal, o lago, etc. Jantar e acomodação.

*  Se, por motivos operacionais devido à situação 
do COVID, houver um problema de trânsito com a 
Alemanha, a excursão à Floresta Negra e às Cata-
ratas do Reno será substituída por uma excursão 
com visita guiada a Basileia.

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

SÁBADO: GENEBRA
Chegada e traslado ao hotel. Visita panorâmica 
com guia local nesta cidade cosmopolita: a Pont du 
Mont Blanc, a Place du Bourg de Four e o Monu-
mento da Reforma, fixado a um muro, onde estão 
representados os protagonistas deste movimento 
político-religioso (Calvin, Knox, Cromwell); a sede 
da ONU, etc. Jantar e acomodação.

*  Os voos que chegarem após as 15h não terão esta 
visita incluída.

DOMINGO: GENEBRA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode fa-
zer uma excursão opcional a Chamonix, no sopé do 
Monte Blanc. Esta população se desenvolveu sob a 
influência do turismo e seu crescimento testemun-
hou vários períodos e correntes arquitetônicas. Esta 
qualidade única confere a Chamonix um património 
rico e diversificado, entre a tradição e a modernida-
de. Além disso, nesta excursão você terá a possibi-
lidade de subir ao Aigules du Midi e, de seus 3.842 
metros, admirar um panorama espetacular de mon-
tanhas cobertas de neve (Mont Blanc, Mont-Maudit, 
Grandes Orasses e Goûter). Acomodação

SEGUNDA-FEIRA: GENEBRA - ZERMATT (TASCH)
Café da manhã. Saída para Tasch, de onde acessa-
remos Zermatt, uma bela cidade alpina à qual subi-
remos em cremalheira ou micro-ônibus, e conside-
rada o Santuário dos Alpes, por estar rodeada por 
mais de 12 picos que ultrapassam os 4.000 metros. 
Resto do dia livre para desfrutar, em um cenário de 
geleiras e montanhas, como Monte Cervino ou Gor-
nergrat. Jantar e acomodação em Tasch.

TERÇA-FEIRA: ZERMATT (TASCH). GRUYÈRES - REGIÃO DE 
BEARNESADO *

Café da manhã. Partida para Gruyères. Tempo livre 
nesta cidade medieval, aos pés do Moleson, domi-
nada pelo castelo de San Germain, incluída no In-
ventário Suíço de Bens de Importância Nacional, e 
que apesar dos seus quase 800 anos preserva uma 
recriação perfeita da vida nos seus quartos. no cas-
telo há séculos. Continuação para Berna, onde ire-
mos ao seu jardim de rosas (Rosengarten), de onde 
se tem uma esplêndida vista panorâmica da cidade 
velha. Almoço e tempo livre para visita ao centro 
histórico. Continuação para o hotel na Região do 
Bearnesado. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: REGIÃO DE BEARNESADO * - 
TRUMMELBACH FALLS - INTERLAKEN - REGIÃO 
DE BEARNESADO *

Café da manhã. Partida para o Vale Lauterbrunnen 
para ver as impressionantes Trummelbach Inner 
Falls, para onde convergem as águas que descem 
das geleiras Jungfrau, Eiger e Monch. Seus DEZ ní-
veis de cachoeiras são impressionantes, a maioria 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22434 · Preço desde

2.160$  8 dias
 9 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 25 JUN / 17 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22434 Genebra / Zurique

Seleção 8 9 2.160 2.865

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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 Genebra, Zurique, Lucerna, Ca-
taratas do Reno, Cataratas Trummelbach com entradas.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário) Floresta Negra, Titisee, In-
terlaken, Berna, Gruyères e Zermatt.

- Seguro viagem e IVA.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Genebra Nh Genebra Airport 4* 
 Crowne Plaza Centro 4* 
 Novotel Geneve Centro 4*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Região  Schloss Huningen Konolfingen 4* 
Bearnesadp Holiday Inn west Berna 4* 
 Novotel Berna 4* 
 Kreuz Berna 3* 
 Ibis Styles Berna 3*
Zurique Radisson Hotel  Airport 4* 
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Suíça Alpina
ST22434 >> Genebra > Zermatt > Solothurn > Zurique

2
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Genebra

Zermatt

Zurique
Solothurn

SUÍÇA

2

Monte Cervino · Zermatt
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mais visitados da Suíça. Almoço no qual saborea-
mos um delicioso fondue de chocolate. Tempo li-
vre. Em seguida, faremos uma parada em Spiez, às 
margens do Lago Thun, antes de chegar a Berna, 
onde iremos ao seu jardim de rosas (Rosengarten). 
E depois tempo livre para conhecer o seu centro 
histórico, com as suas arcadas, o Antigo Carrilhão, 
as fontes históricas, etc. Jantar e acomodação na 
região de Bearnese.

*  Dependendo da localização do hotel na área de 
Solothurn / Bern, as excursões podem sofrer alte-
rações na ordem.

QUARTA: REGIÃO DE BEARNESADO * - GRUYÈRES - 
ZERMATT (TASCH)

Café da manhã. Saída para Gruyères, cidade me-
dieval que dá nome ao mais famoso dos queijos 
suíços. Tempo livre nesta cidade fortificada, aos 
pés do Moleson. Continuamos em direção a Tasch, 
ao pé do mais fascinante panorama alpino. Em se-
guida iremos para Zermatt, uma bela cidade alpina 
que pode ser escalada de trem de roda dentada ou 
micro-ônibus, e que é considerada o Santuário dos 
Alpes, por ser cercada por mais de 12 picos que ul-
trapassam os 4.000 m. Tempo livre para desfrutar 
de lugares emblemáticos como o Matterhorn ou o 
incomparável Gornergrat, imerso em um cenário 
único de espetaculares geleiras e montanhas. Jan-
tar e acomodação em Tasch.

QUINTA: ZERMATT (TASCH). GENEBRA
Café da manhã. Partida para Genebra. Chegada 
e almoço. Visita panorâmica com guia local nesta 
cidade: a Pont du Mont Blanc, a Place de Bourg 
de Four e o Monumento da Reforma, onde estão 
representados os protagonistas deste movimento 
político-religioso (Calvin, Knox, Cromwell); a sede 
da ONU, etc. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: GENEBRA
Café da manhã. Dia livre. Além disso, se desejar, 
você pode fazer uma excursão opcional a Cha-
monix, no sopé do Monte Blanc. Esta população 
se desenvolveu sob a influência do turismo e seu 
crescimento testemunhou vários períodos e corren-
tes arquitetônicas. Esta qualidade única confere a 
Chamonix um património rico e diversificado, en-
tre a tradição e a modernidade. Além disso, nesta 
excursão você terá a possibilidade de subir ao Ai-
gules du Midi e, de seus 3.842 metros, admirar um 
panorama espetacular de montanhas cobertas de 
neve (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses e 
Goûter). Acomodação

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

SÁBADO: ZURIQUE
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para um 
primeiro contato com a cidade caminhando por 
suas animadas ruas de pedestres repletas de lojas e 
grandes bancos ou apreciando a paisagem que se 
avista da margem do Lago de Zurique. 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 e acomodação.

DOMINGO: ZURIQUE (RENO E QUEDAS DA FLORESTA 
NEGRA)

Café da manhã. Saída para a vizinha Floresta Ne-
gra Alemã, um lugar de florestas exuberantes, vales 
férteis, belas cidades e lagos maravilhosos. Chega-
remos a Titisee, com seu belo lago, que junto com 
as áreas arborizadas que o cercam é hoje o posto 
turístico mais importante da região. Continuação 
pela Alta Floresta Negra até chegar às Cataratas 
do Reno. Almoço e tempo livre para contemplar 
sua espetacular queda. Retorno a Zurique e visita 
panorâmica da cidade: o rio Limmat, a Bahnhofs-
trasse, suas antigas casas de guilda, a Câmara Mu-
nicipal, o lago, etc. Jantar e acomodação.

*  Se, por motivos operacionais devido à situação 
do COVID, houver um problema de trânsito com a 
Alemanha, a excursão à Floresta Negra e às Cata-
ratas do Reno será substituída por uma excursão 
com visita guiada a Basileia.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - REGIÃO DE 
BEARNESADO *

Café da manhã. Partida para Lucerna. Visita pa-
norâmica pelo mais representativo desta bela cida-
de medieval às margens do Lago Quatro Cantões, 
caracterizada por suas pontes de madeira, entre 
as quais se destaca a Capilla, de 1333. Se desejar, 
você pode fazer uma excursão opcional inesquecí-
vel, que combinará um passeio de barco no Lago 
Quatro Cantões, a subida ao Monte Rigi por trem 
de cremalheira e uma espetacular descida de te-
leférico, que nós Irá impactar com a beleza das 
paisagens suíças, incluindo a excursão um almoço 
no qual poderemos degustar, entre outros pratos, o 
famoso fondue de queijo. Continuação para o hotel 
na região de Bearnese. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: REGIÃO DE BEARNESADO * - INTERLAKEN 
- QUEDAS - TRUMMELBACH - REGIÃO DE 
BEARNESADO *

Café da manhã. Partida para o Vale Lauterbrunnen 
para ver as impressionantes Trummelbach Inner 
Falls, para onde convergem as águas que descem 
das geleiras Jungfrau, Eiger e Monch. Seus DEZ ní-
veis de cachoeiras são impressionantes, a maioria 
dos quais são subterrâneos. Continuação para In-
terlaken, localizada entre os lagos Thun e Brienz e 
considerada hoje como um dos destinos turísticos 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22435 · Preço desde

2.185$  8 dias
 9 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 2 JUL / 24 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22435 Zurique / Genebra

Seleção 8 9 2.185 2.890

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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 Zurique, Lucerna e Genebra, Ca-
taratas do Reno, Cataratas Trummelbach com entradas.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário) Floresta Negra, Titisee, In-
terlaken, Bern, Gruyères e Zermatt.

- Seguro viagem e IVA.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Zurique Radisson Hotel Airport 4* 
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Região  Schloss Huningen Konolfingen 4* 
Bearnesadp Schloss Huningen Konolfingen 4* 
 Holiday Inn west Berna 4* 
 Novotel Berna 4*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Genebra Crowne Plaza Cidade 4* 
 Nh Genebra Cidade 4* 
 Novotel Geneve Centro 4* 
 Kreuz Berna 3* 
 Ibis Styles Berna 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

O melhor de Suíça
ST22435 >> Zurique > Solothurn > Zermatt > Genebra
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SÁBADO: VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para um primeiro contacto com a cidade, 
capital da Polónia, fundada segundo a tradição por 
uma sereia. Se o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. Jantar e aco-
modação. À noite, se desejar, pode-se fazer uma vi-
sita opcional noturna da cidade onde conheceremos 
parte da cidade desde o Palácio da Cultura e Ciência 
até a Plaza del Castillo com seu famoso monumento 
ao Rei Sigismundo III, símbolo da cidade.

DOMINGO: VARSÓVIA - GDANSK
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local da 
Cidade Velha: a Rota Real, os Monumentos do Gueto 
e a Insurreição; a Tumba do Soldado Desconhecido, 
o Monumento a Chopin e a Mansão Belvedere, etc. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) À tarde ini-
ciaremos nossa jornada em direção ao Mar Báltico, 
em direção à capital da Pomerânia: Gdansk. Jantar 
e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: GDANSK
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local, 
onde conheceremos os seus pontos de maior inte-
resse, como as antigas fortificações, o Portão Alto, a 
Torre da Cadeia e a Casa das Torturas, a Porta Dou-
rada que dá entrada à Rua Dluga, repleta de belas 
casas do patriarcado da cidade, em cujas fachadas 
iremos descobrir diferentes estilos artísticos, como 
o Maneirismo, Barroco e Rococó, entre outros, a 
Câmara Municipal, onde o Gótico se mistura com o 
Renascentista. Coroado por sua torre de 82 metros 
de altura que domina a cidade, o Mercado longo 
e o esplêndido Artus Court, a Fonte de Netuno, a 
Torre da Basílica de Santa Maria e os Estaleiros de 
Gdansk, berço do movimento Solidariedade liderado 
por Lech Walesa precursor da queda do comunismo 
na Europa Oriental. (Almoço Opção Pacote de Re-
feições) Tarde livre para continuar a explorar esta pi-
toresca cidade, que, depois de sua restauração após 
a Segunda Guerra Mundial, nos mostra seus edifícios 
radiantes, nos convidando a descobrir suas ruas re-
pletas de atraentes cafés e numerosas lojas, onde 
âmbar como memória de um esplendor passado, 
tem um lugar de destaque. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições) Acomodação.

TERÇA-FEIRA: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Café da manhã. Partida para a cidade vizinha de 
Malbork, fundada pelos cavaleiros teutônicos e onde 
podemos descobrir livremente o seu castelo emble-
mático antes de continuar nossa rota para Torun. 
Considerada uma das mais belas cidades da Euro-
pa, que foi salva da destruição na Segunda Guerra 
Mundial e que visitaremos em nossa visita panorâ-
mica com um guia local, no qual. Conheceremos seu 
centro histórico, com seus monumentos e edifícios 

que permaneceram intactos por 700 anos, entre os 
quais a Prefeitura, o Tribunal de Artus, a casa natal e 
o monumento de Nicolau Copérnico, a Torre Inclina-
da, etc., declarados Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Con-
tinuação de nossa viagem à cidade de Poznan, berço 
da nação polonesa, sendo no passado a capital do 
estado e residência dos monarcas poloneses. Jantar 
e acomodação.

QUARTA-FEIRA: POZNAN - WROCLAW
Café da manhã. Começaremos o dia com tempo 
livre para visitar a cidade de Poznan como sua fa-
mosa praça principal, a mais antiga da cidade, que 
é composta por várias casas com fachadas coloridas 
ou a vizinha e impressionante Basílica Jesuíta Fara 
Poznańska. No horário indicado pelo nosso guia, par-
tiremos para a cidade de Wroclaw na Baixa Silésia. 
Depois do almoço, conheceremos nosso guia local, 
fazendo uma visita panorâmica com o mesmo, na 
qual visitaremos a cidade velha, em cujo centro está 
a Universidade, um dos melhores exemplos do estilo 
barroco na Polónia; a Praça do Mercado do século 

XIII, rodeada de belas casas renascentistas, góticas e 
barrocas e onde se encontra a Câmara Municipal em 
estilo gótico de grande beleza; a ilha da Arena e a 
Ilha da Catedral, etc. Traslado ao hotel e tempo livre 
para continuar conhecendo a cidade e seu animado 
clima estudantil nesta “cidade das cem pontes” (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

QUINTA-FEIRA: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Café da manhã. Saída para o antigo campo de con-
centração de Auschwitz-Birkenau, testemunho da 
tragédia humana e da memória de 4 milhões de 
pessoas, inscrito na lista da UNESCO desde 1979. 
Almoço e, em seguida, visita panorâmica guiada ao 
seu interior e museu. Continuação da nossa viagem à 
antiga capital da Polónia até ao final do século XVI: a 
cidade de Cracóvia Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: CRACOVIA
Café da manhã. Pela manhã, se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional para ver as minas de 
sal de gema, declaradas Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, em Wieliczka e depois fazer o Tour 

Grande Tour da Polônia
ST22638 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia

Palácio Wilanow · Varsovia

Castelo dos Cavaleiros Teutónicos e rio Nogat · Malbork
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comerciais ou seus muitos parques, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: VARSÓVIA
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

Panorâmico com um guia local da Cidade Velha de 
Cracóvia. Durante a nossa visita visitaremos luga-
res como a Praça do Mercado, preservada quase 
intacta por 700 anos, com edifícios como a Igreja 
de Sta. Maria, a Torre da Câmara Municipal e, no 
centro, o famoso Mercado do Tecido. Universidade 
Jagiellonian, Colina Wawel, com Castelo e Catedral, 
etc. Tarde livre. À noite, excursão opcional na qual 
visitaremos a Praça dos Heróis do Gueto, o exterior 
da fábrica de Óscar Schindler, o bairro Podloze e o 
Bairro Judeu onde desfrutaremos de um jantar e 
concerto de Música Judaica Tradicional em um res-
taurante em Kazimierz. Acomodação.

SÁBADO: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSÓVIA
Café da manhã. Saída para o local de culto católi-
co mais importante da Polônia: o santuário Jasna 
Góra, onde é venerado o ícone da Madona Negra 
de Czestochowa. Visita guiada ao seu interior, con-
hecendo os tesouros do Museu Mosteiro bem como 
as dependências mais representativas que o com-
põem. Almoço. Restante do dia livre para continuar 
a conhecer esta cidade, passeando pelas suas ruas 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 25 · JUL 23 · AGO 13 · SET 10

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22638 · Preço desde

1.355$  9 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 MAI / 1 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22638 Varsovia / Varsovia

Seleção 9 7 1.355 1.815

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

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

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

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

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

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

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

rário): Panorâmica de Varsóvia, Panorâmica de Gdansk, 
Panorâmica de Torun, Panorâmica de Wroclaw, Visita 
de Auswitch, Panorâmica de Cracóvia e Visita de Jasna 
Góra.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Malbork e Poznan.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Tour noturno de Varsóvia
Excursão ao bairro judeu de Cracóvia e jantar-show.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do rotei-
ro, 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

ST22638 1.480 / 1.940 1.530 / 1.990 1.655 / 2.115

Grande Tour da Polônia
ST22638 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia

1

1
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Varsovia

Gdansk

Wroclaw

Poznan

POLÔNIA

2 Cracovia

1 + 1

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Varsovia Leonardo Royal Hotel Warsaw Centro 4* 
 Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 Ibis Poznan Centrum Cidade 3*
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Cidade 4* 
 Ibis Wroclaw Centrum Cidade 3* 
 Novotel Wroclaw City Cidade 3*
Cracovia Novotel Krakow City West Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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SÁBADO: VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para um primeiro contacto com a cidade, 
capital da Polónia, fundada segundo a tradição por 
uma sereia. Se o horário de chegada do seu voo per-
mitir, ao final da tarde você encontrará com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. Jantar e aco-
modação. À noite, se desejar, pode-se fazer uma vi-
sita opcional noturna da cidade onde conheceremos 
parte da cidade desde o Palácio da Cultura e Ciência 
até a Plaza del Castillo com seu famoso monumento 
ao Rei Sigismundo III, símbolo da cidade.

DOMINGO: VARSÓVIA - GDANSK
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local da 
Cidade Velha: a Rota Real, os Monumentos do Gueto 
e a Insurreição; a Tumba do Soldado Desconhecido, 
o Monumento a Chopin e a Mansão Belvedere, etc. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições) À tarde ini-
ciaremos nossa jornada em direção ao Mar Báltico, 
em direção à capital da Pomerânia: Gdansk. Jantar 
e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: GDANSK
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local, 
onde conheceremos os seus pontos de maior inte-
resse, como as antigas fortificações, o Portão Alto, a 
Torre da Cadeia e a Casa das Torturas, a Porta Dou-
rada que dá entrada à Rua Dluga, repleta de belas 
casas do patriarcado da cidade, em cujas fachadas 
iremos descobrir diferentes estilos artísticos, como 
o Maneirismo, Barroco e Rococó, entre outros, a Câ-
mara Municipal, onde o Gótico se mistura com o Re-
nascentista. Coroado por sua torre de 82 metros de 
altura, o Mercado longo e o esplêndido Artus Court, 
a Fonte de Netuno, a Torre da Basílica de Santa Ma-
ria e os Estaleiros de Gdansk, berço do movimento 
Solidariedade liderado por Lech Walesa precursor da 
queda do comunismo na Europa Oriental. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Tarde livre para conti-
nuar a explorar esta pitoresca cidade, que, depois 
de sua restauração após a Segunda Guerra Mundial, 
nos mostra seus edifícios radiantes, nos convidando 
a descobrir suas ruas repletas de atraentes cafés e 
numerosas lojas, onde âmbar como memória de um 
esplendor passado, tem um lugar de destaque. (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

TERÇA-FEIRA: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Café da manhã. Partida para a cidade vizinha de 
Malbork, fundada pelos cavaleiros teutônicos e onde 
podemos descobrir livremente o seu castelo emble-
mático antes de continuar nossa rota para Torun. 
Considerada uma das mais belas cidades da Euro-
pa, que foi salva da destruição na Segunda Guerra 
Mundial e que visitaremos em nossa visita panorâ-
mica com um guia local, no qual. Conheceremos seu 
centro histórico, com seus monumentos e edifícios 
que permaneceram intactos por 700 anos, entre os 

quais a Prefeitura, o Tribunal de Artus, a casa natal e 
o monumento de Nicolau Copérnico, a Torre Inclina-
da, etc., declarados Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Con-
tinuação de nossa viagem à cidade de Poznan, berço 
da nação polonesa, sendo no passado a capital do 
estado e residência dos monarcas poloneses. Jantar 
e acomodação.

QUARTA-FEIRA: POZNAN - WROCLAW
Café da manhã. Começaremos o dia com tempo 
livre para visitar a cidade de Poznan como sua fa-
mosa praça principal, a mais antiga da cidade, que 
é composta por várias casas com fachadas coloridas 
ou a vizinha e impressionante Basílica Jesuíta Fara 
Poznańska. No horário indicado pelo nosso guia, par-

tiremos para a cidade de Wroclaw na Baixa Silésia. 
Depois do almoço, conheceremos nosso guia local, 
fazendo uma visita panorâmica com o mesmo, na 
qual visitaremos a cidade velha, em cujo centro está 
a Universidade, um dos melhores exemplos do estilo 
barroco na Polónia; a Praça do Mercado do século 
XIII, rodeada de belas casas renascentistas, góticas e 
barrocas e onde se encontra a Câmara Municipal em 
estilo gótico de grande beleza; a ilha da Arena e a 
Ilha da Catedral, etc. Traslado ao hotel e tempo livre 
para continuar conhecendo a cidade e seu animado 
clima estudantil nesta “cidade das cem pontes” (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

QUINTA-FEIRA: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Café da manhã. Saída para o antigo campo de con-

O melhor da Polônia
ST22639 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

Cidade Velha desde o Vístula · Torun

Praça do Mercado · Wroclaw
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preservada quase intacta por 700 anos, com edifí-
cios como a Igreja de Sta. Maria, a Torre da Câmara 
Municipal e, no centro, o famoso Mercado do Te-
cido. Universidade Jagiellonian, Colina Wawel, com 
Castelo e Catedral, etc. Tarde livre. À noite faremos 
opcionalmente uma excursão na qual visitaremos a 
Praça dos Heróis do Gueto, o exterior da fábrica de 
Óscar Schindler, o bairro Podloze e o Bairro Judeu 
onde desfrutaremos de um jantar e concerto de 
Música Judaica Tradicional em um restaurante em 
Kazimierz. Acomodação.

SÁBADO: CRACOVIA
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

centração de Auschwitz-Birkenau, testemunho da 
tragédia humana e da memória de 4 milhões de 
pessoas, inscrito na lista da UNESCO desde 1979. 
Almoço e, em seguida, visita panorâmica guiada ao 
seu interior e museu. Continuação da nossa viagem 
à antiga capital da Polónia até ao final do século 
XVI: a cidade de Cracóvia Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: CRACOVIA
Café da manhã. Pela manhã, se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional para ver as famosas 
minas de sal de gema, declaradas Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, em Wieliczka e de-
pois fazer o Tour Panorâmico com um guia local 
da Cidade Velha de Cracóvia. Durante a nossa vi-
sita visitaremos lugares como a Praça do Mercado, 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22639 · Preço desde

1.195$  8 dias
 6 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 MAI / 1 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22639 Varsovia / Cracovia

Seleção 8 6 1.195 1.605

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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): Panorâmica de Varsóvia, Panorâmica de Gdansk, 
Panorâmica de Torun, Panorâmica de Wroclaw, Visita de 
Auswitch, Panorâmica de Cracóvia.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Malbork e Poznan.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Tour noturno de Varsóvia
Excursão ao bairro judeu de Cracóvia e jantar-show.

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

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

ST22639 1.320 / 1.730 1.335 / 1.745 1.460 / 1.870

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Varsovia Leonardo Royal Hotel Warsaw Centro 4* 
 Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 Ibis Poznan Centrum Cidade 3*
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Cidade 4* 
 Ibis Wroclaw Centrum Cidade 3* 
 Novotel Wroclaw City Cidade 3*
Cracovia Novotel Krakow City West Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

O melhor da Polônia
ST22639 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia
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QUINTA-FEIRA: PLOVDIV.
Café da manhã. Visita panorâmica por Plovdiv, que 
com seu antigo centro é um autêntico museu da ar-
quitetura e decoração búlgaras antigas. As antigas 
vielas, as casas de madeira ricamente coloridas, as 
mansões com jardins floridos, os bazares artesanais 
e as ruínas das fortificações oferecem um mereci-
do complexo turístico. Visita ao Museu Etnográfico, 
o Teatro Romano e a Igreja de Konstantin e Elena. 
Almoço. Se desejar, pode fazer uma excursão op-
cional ao mosteiro de Bachkovo. À noite, podemos 
opcionalmente participar de um Jantar Folclórico. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PLOVDIV - SOFÍA.
Café da manhã Saída para Sofia e visita panorâmi-
ca da cidade: Praça Sveta Nedelia, Rotunda de São 
Jorge, Teatro Nacional, Praça Alexander Batenberg 
com o Palácio Real, Igreja Russa de São Nicolau, 
Catedral Alexander Nevsky, com seu acervo de íco-
nes e a antiga basílica de Hagia Sophia. Almoço e 
tarde livre nesta cidade cujas origens remontam ao 
século VIII a.C, quando os trácios se estabeleceram 
na área. À tarde, você pode fazer uma excursão 
opcional ao Museu Nacional de História. Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: SOFÍA - MOSTEIRO DE RILA - SOFÍA
Café da manhã e saída para o Mosteiro de Rila, 
construído e fundado no coração da montanha pelo 
monge Ivan Rilski no século X e desde o seu início 
tem sido o centro histórico que promove a cultura 
nacional búlgara. Visita ao museu e igreja. Almoço. 
Continuação para Sofia. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SOFIA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto no horário 
indicado, para saída do avião à cidade de destino. 
Fim dos nossos serviços. n

DOMINGO: SOFIA.
Chegada a Sofia, capital da Bulgária, centro cul-
tural e político do país. Traslado ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

SEGUNDA-FEIRA: SOFIA - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Café da manhã e saída para o Mosteiro de Troia, 
visitando sua Igreja e Museu. Saída para Arbana-
si. Almoço. Breve visita em Arbanasi, residência de 
verão dos reis búlgaros com casas que pertenceram 
a ricas famílias da corte. Visita da Igreja da Nativi-
dade e da casa Konstantsalieva. Continuação para 
Veliko Tarnovo e visita à colina dos Tsarevets, onde 
se encontra o recinto amuralhado medieval, do qual 
foi capital do país na Alta Idade Média, o pequeno 
portão, a muralha sul, a Torre Baldoin e o Palácio do 
Patriarca. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VELIO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR 
NEGRO (BURGAS).

Café da manhã. Saída para o Museu ao Ar Livre 
Etara, onde acontecem oficinas de artesanato com 
os 26 artesanatos búlgaros praticados nos séculos 
passados. Continuação para a Igreja Ortodoxa Rus-
sa de Shipka. Continuaremos pelo Vale das Rosas, 
bela região onde se cultiva a rosa oleosa e se obtém 
70% do óleo de rosa usado na fabricação de perfu-
mes. Na cidade de Kazanlak, haverá uma visita à 
réplica da tumba trácia e o Museu Etnográfico, vi-
sitando o mesmo. Almoço e continuação de nossa 
rota ao Mar Negro. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Café da manhã. Saída para a cidade de Nessebar. 
Visita da cidade museu que possui um dos tesouros 
arquitetônicos mais importantes da Bulgária. Visita 
ao centro histórico - a igreja Sveti Stefan e o Museu 
Arqueológico. Almoço. Continuação para Plovdiv. 
Jantar e acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22221 · Preço desde

1.290$  8 dias
 12 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 5 JUN / 25 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22221 Sofia / Sofia

Seleção 8 12 1.290 1.610

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

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

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

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto o primeiro dia de viagem e 

o 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). Esta versão oferece um total de 12 refeições.
-  Visitas com guia local e / ou excursões (entradas incluí-

das): Mosteiro e Igreja de Troyan, Igreja da Natividade 
de Arbanasi, Casa de Konstantsalieva, Fortaleza de Tza-
revetz, Igreja Ortodoxa Russa Shipka, Museu Etnográfico 
ao Ar Livre Etara, Réplica do Túmulo Trácio, Museu das 
Rosas, Igreja de Sveti Stefan, Museu Arqueológico de 
Nesebar, Museu Etnográfico de Plovdiv, Teatro Romano, 
Igreja de Konstantin e Helena, Mosteiro de Rila, Catedral 
de Alexander Nevsky, Igreja de Santa Sofia, Rotunda de 
São Jorge e Igreja Russa de Sofia.

- Seguro viagem e IVA.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Sofia Coop Centro 4*  
 Downtown Centro 4*
V.Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4* 
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4* 
 Imperial Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Bulgária Artística
ST22221 >> Sofia > Veliko Tarnovo > Brugas > Plovdiv > Sofia
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BULGÁRIA
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Fortaleza de Tsarevets · Veliko Tarnovo

<Sin datos de vínculo>
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SEXTA-FEIRA: BUCOVINA - MOSTEIROS DE NEAMT - 
CARPATOS - LAGO VERMELHO - BRASOV

Café da manhã. Pela manhã visitaremos o mos-
teiro Neamt, o maior dos fundados por Esteban el 
Grande, com uma decoração especial das fachadas 
nas quais se destacam discos de cerâmica dispos-
tos vertical e horizontalmente. Almoço a caminho. 
Continuação para Brasov, fazendo um percurso cê-
nico muito interessante por florestas, lagos e bal-
neários, passando pela impressionante garganta 
do rio Bicaz. Parada na estação do lago vermelho. 
Chegada em Brasov. Jantar e acomodação.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Café da manhã. Partida para o Castelo de Bran, 
construído no século 14 para impedir as invasões 
turcas, ligado à lenda do Drácula e à residência 
de verão da família real romena de 1920. Almoço 
no caminho e retorno a Brasov. Visita panorâmica 
pela cidade onde foram preservados os prédios e o 
planejamento urbano do centro histórico: “La Pia-
ta Sfatului”, Igreja Negra, Torre da Trombeta, for-
tificações, cidadela, bairro de Schei, Igreja de São 
Nicolau, etc. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCARESTE
Café da manhã. Saída para Sinaia e visita ao caste-
lo-palácio de Peles, da família Hohenzollern Sigma-
ringen (século XIX). A cidade leva o nome de um 
antigo mosteiro sob a invocação bíblica do Monte 
Sinai, em cuja vizinhança o Rei Carol I da Romênia 
construiu este Palácio de Verão. Continuação para 
Bucareste, fundada por Vlad Tepes, Almoço e visita 
da cidade com seu contraste entre a área moderna 
e o centro antigo com ruas estreitas. Acomodação.

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

SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE
Chegada a Bucareste, capital da Romênia e trasla-
do ao hotel. Restante do dia livre para um primeiro 
contato com esta cidade. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: BUCARESTE - COZIA - SIBIU
Café da manhã. Saída para o centro da Romênia, 
cruzando uma área de lagos, florestas e balneários, 
onde segundo a tradição se localizava o acampa-
mento do imperador Trajano em sua última guerra 
contra os dácios. Parada em Cozia para visitar o 
Mosteiro e continuação para Sibiu, localizado na 
região histórica da Transilvânia, no coração do país, 
com um ambiente medieval e moderno ao mesmo 
tempo. Almoço e visita panorâmica da cidade, um 
guia local, com suas catedrais Evangélica, Católica 
e Ortodoxa, assim como seu bem cuidado centro 
monumental. Continuação para o hotel. Jantar típi-
co romeno na cidade de Sibiel e acomodação.

QUARTA-FEIRA: REGIÃO SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: 
ROTA DO CONDE DRÁCULA

Café da manhã. Saída em direção a Sighisoara, nos 
Cárpatos da Transilvânia, e tempo livre para visitar 
a cidadela medieval (Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO), o “Castrum Sex” de origem romana 
ocupado pelos Saxões no século XII, em uma mistu-
ra de estilos e influências. Destaca-se a Torre do Re-
lógio de 64 metros e o local de nascimento de Vlad 
Tepes, “O Empalador”. Almoço. Continuação para 
Bistrita, conhecida graças ao romance de Bram 
Stocker, Drácula, em que o protagonista chega a 
esta cidade e se hospeda no hotel “La Corona de 
Oro”, para pernoitar enquanto espera pelo Conde 
Drácula. Jantar e acomodação.

QUINTA: BISTRITA - PASSE DO BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA E VORONET - BUCOVINA (REGIÃO DOS 
MOSTEIROS)

Café da manhã. Saída para o passo do Borgo, na 
Serra do Bargau, um dos lugares mais representa-
tivos da Transilvânia, que nos levará ao norte até 
a cidade de Salva, conhecida por seu rico folclore 
e costumes tradicionais. Complementaremos nossa 
visita e conhecimento das tradições locais com uma 
experiência única com nosso Almoço em Sadova. À 
tarde, conheceremos parte dos famosos mosteiros 
de Bucovina, no norte da província da Moldávia, 
magníficos expoentes da arte bizantina, erigidos 
na época de Estevão Magno (séculos XV-XV) e que 
se destacam pela afrescos exteriores. O primeiro da 
nossa rota será o Mosteiro Bizantino de Moldovita 
(onde está localizada a Igreja da Anunciação, uma 
das obras-primas da arte romena). Foi construída 
durante o reinado de Petru Rares, filho de Esteban, 
o Grande, no século XVI. Em seguida, visitaremos 
o mosteiro Sucevita, uma cidadela de pedra sólida. 
Continuação para o hotel na Região de Bucovina 
(Zona dos Mosteiros). Jantar e acomodação.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 20 · JUL 4 · AGO 15 · SET 5

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22220 · Preço desde

1.190$  8 dias
 12 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 23 MAI / 3 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22220 Bucareste / Bucareste

Seleção 8 12 1.190 1.555

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

 O PREÇO INCLUI
- Transferes 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 iti-

nerário): Panorâmica de Sibiu, Panorâmica Sighisoara, 
Mosteiro de Cozia (com entradas), Casa do Traje Tradi-
cional de Salva (com entradas), Mosteiros de: Moldovita 
(com entradas), Sucevita (com entradas), Voronet (com 
entradas) e Neamt (com entradas), Panorâmica de Bra-
sov, visite Bran e seu castelo medieval (com entradas), 
Sinaia, Castelo de Peles (com entradas), Panorâmica de 
Bucareste.

- Seguro viagem e IVA.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Bucareste Capitol Centro 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4* 
 Ramada Cidade 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Brasov Aro Palace Cidade 5* 
 Hotel Rizzo Poiana Brasov 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Romênia Histórica
ST22220 >> Bucareste > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucareste
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SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE
Chegada a Bucareste, capital da Romênia e traslado 
ao hotel. Restante do dia livre para um primeiro con-
tato com esta cidade. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: BUCARESTE - COZIA - SIBIU
Café da manhã. Saída para o centro da Romênia, cru-
zando o departamento de Vilcea, uma área de lagos, 
florestas e balneários, onde segundo a tradição se 
localizava o acampamento do imperador Trajano em 
sua última guerra contra os dácios. Parada em Co-
zia para visitar o Mosteiro e continuação para Sibiu, 
localizado na região histórica da Transilvânia, no co-
ração do país, com um ambiente medieval e moder-
no ao mesmo tempo. Almoço e visita panorâmica da 
cidade, um guia local, com suas catedrais Evangélica, 
Católica e Ortodoxa, assim como seu bem cuidado 
centro monumental. Continuação para o hotel. Jan-
tar típico romeno na cidade de Sibiel e acomodação.

QUARTA-FEIRA: REGIÃO SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: 
ROTA DO CONDE DRÁCULA

Café da manhã. Saída em direção a Sighisoara, nos 
Cárpatos da Transilvânia, e tempo livre para visitar a 
cidadela medieval (Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO), o “Castrum Sex” de origem romana ocu-
pado pelos Saxões no século XII, em uma mistura de 
estilos e influências. Destaca-se a Torre do Relógio 
de 64 metros e o local de nascimento de Vlad Tepes, 
“O Empalador”. Almoço. Continuação para Bistrita, 
conhecida graças ao romance de Bram Stocker, Drá-
cula, em que o protagonista chega a esta cidade e 
se hospeda no hotel “La Corona de Oro”, para per-
noitar enquanto espera pelo Conde Drácula. Jantar 
e acomodação.

QUINTA: BISTRITA - PASSE DO BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA E VORONET - BUCOVINA (REGIÃO DOS 
MOSTEIROS)

Café da manhã. Saída para o passo do Borgo, na Se-
rra do Bargau, um dos lugares mais representativos 
da Transilvânia, que nos levará ao norte até a cidade 
de Salva, conhecida por seu rico folclore e costumes 
tradicionais. Complementaremos nossa visita e con-
hecimento das tradições locais com uma experiên-
cia única com nosso Almoço em Sadova. À tarde, 
começaremos a conhecer parte dos mais famosos 
mosteiros de Bucovina, no norte da província da Mol-
dávia, magníficos expoentes da arte bizantina, erigi-
dos na época de Estevão Magno (séculos XV-XV) e 
que se destacam pela afrescos exteriores. O primeiro 
da nossa rota será o Mosteiro Bizantino de Moldovita 
(onde está localizada a Igreja da Anunciação, uma 
das obras-primas da arte romena). Foi construída 
durante o reinado de Petru Rares, filho de Esteban, 
o Grande, no século XVI. Em seguida, visitaremos 
o mosteiro Sucevita, uma cidadela de pedra sólida. 
Continuação para o hotel na Região de Bucovina 
(Zona dos Mosteiros). Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUCOVINA - MOSTEIROS DE NEAMT - 
CARPATOS - LAGO VERMELHO - BRASOV

Café da manhã. Pela manhã visitaremos o mosteiro 
Neamt, o maior dos fundados por Esteban el Grande, 
com uma decoração especial das fachadas nas quais 
se destacam discos de cerâmica dispostos vertical e 
horizontalmente. Almoço a caminho. Continuação 
para Brasov, fazendo um percurso cênico muito inte-
ressante por florestas, lagos e balneários, passando 
pela impressionante garganta do rio Bicaz. Parada 
na estação do lago vermelho. Chegada em Brasov. 
Jantar e acomodação.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Café da manhã. Partida para o Castelo de Bran, cons-
truído no século 14 para impedir as invasões turcas, 
ligado à lenda do Drácula e à residência de verão da 

família real romena de 1920. Almoço no caminho e 
retorno a Brasov. Visita panorâmica pela cidade onde 
foram preservados os prédios e o planejamento ur-
bano do centro histórico: “La Piata Sfatului”, Igreja 
Negra, Torre da Trombeta, fortificações, bairro de 
Schei, São Nicolau, etc. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCARESTE
Café da manhã. Saída para Sinaia e visita ao castelo-
palácio de Peles, da família Hohenzollern Sigmarin-
gen (século XIX). A cidade leva o nome de um antigo 
mosteiro sob a invocação bíblica do Monte Sinai, em 
cuja vizinhança o Rei Carol I da Romênia construiu 
este Palácio de Verão. Continuação para Bucareste, 
fundada por Vlad Tepes, Almoço e visita da cidade 
com seu contraste entre a área moderna e o centro 
antigo com ruas estreitas. Acomodação.

Romênia e Bulgária
ST22222 >> Bucareste > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucareste > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Sofia

Praça da Cidadela · Sighisoara
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com os 26 artesanatos búlgaros praticados nos 
séculos passados. Continuação para a Igreja Or-
todoxa Russa de Shipka. Continuaremos pelo 
Vale das Rosas, bela região onde se cultiva a rosa 
oleosa e se obtém 70% do óleo de rosa usado na 
fabricação de perfumes. Na cidade de Kazanlak, 
haverá uma visita à réplica da tumba trácia e o 
Museu Etnográfico, visitando o mesmo. Almoço e 
continuação de nossa rota ao Mar Negro. Jantar 
e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Café da manhã. Saída para a cidade de Nessebar. 
Visita da cidade museu que possui um dos tesouros 
arquitetônicos mais importantes da Bulgária. Visita 
ao centro histórico - a igreja Sveti Stefan e o Museu 
Arqueológico. Almoço. Continuação para Plovdiv. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PLOVDIV.
Café da manhã. Visita panorâmica por Plovdiv, que 
com seu antigo centro é um autêntico museu da ar-
quitetura e decoração búlgaras antigas. As antigas 
vielas, as casas de madeira ricamente coloridas, as 
mansões com jardins floridos, os bazares artesanais 
e as ruínas das fortificações oferecem um mereci-
do complexo turístico. Visita ao Museu Etnográfico, 
o Teatro Romano e a Igreja de Konstantin e Elena. 
Almoço. Se desejar, pode fazer uma excursão op-
cional ao mosteiro de Bachkovo. À noite, podemos 
opcionalmente participar de um Jantar Folclórico. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PLOVDIV - SOFÍA.
Café da manhã Saída para Sofia e visita panorâmi-
ca da cidade: Praça Sveta Nedelia, Rotunda de São 
Jorge, Teatro Nacional, Praça Alexander Batenberg 
com o Palácio Real, Igreja Russa de São Nicolau, 
Catedral Alexander Nevsky, com seu acervo de íco-
nes e a antiga basílica de Hagia Sophia. Almoço e 
tarde livre nesta cidade cujas origens remontam ao 
século VIII a.C, quando os trácios se estabeleceram 
na área. À tarde, você pode fazer uma excursão 
opcional ao Museu Nacional de História. Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: SOFÍA - MOSTEIRO DE RILA - SOFÍA
Café da manhã e saída para o Mosteiro de Rila, 
construído e fundado no coração da montanha 
pelo monge Ivan Rilski no século X e desde o 
seu início tem sido o centro histórico que promo-
ve a cultura nacional búlgara. Visita ao museu e 
igreja. Almoço. Continuação para Sofia. Jantar e 
acomodação.

DOMINGO: SOFIA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto no horário 
indicado, para saída do avião à cidade de destino. 
Fim dos nossos serviços. n

SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE - ARBANASI - VELIKO 
TARNOVO

Café da manhã Partida para Arbanasi. Almoço. 
Breve visita ao vilarejo de Arbanasi, residência de 
verão dos reis búlgaros com casas que pertenceram 
a ricas famílias da corte. Visita da Igreja da Nativi-
dade e da casa Konstantsalieva. Continuação para 
Veliko Tarnovo e visita à colina dos Tsarevets, onde 
se encontra o recinto amuralhado medieval, do qual 
foi capital do país na Alta Idade Média, o pequeno 
portão, a muralha sul, a Torre Baldoin e o Palácio do 
Patriarca. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VELIO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR 
NEGRO (BURGAS).

Café da manhã. Saída para o Museu ao Ar Livre 
Etara, onde acontecem oficinas de artesanato 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22222 · Preço desde

2.200$  14 dias
 23 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 30 MAI / 19 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22222 Bucareste / Sofia

Seleção 14 23 2.200 2.885

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 o primeiro dia de viagem e 

o 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). Esta versão oferece um total de 12 refeições.
-  Visitas com guia local e / ou excursões (entradas in-

cluídas): Panorâmica de Sibiu, Panorâmica Sighisoara, 
Passo do Borgo, Hotel Drácula, Mosteiro de Cozia (com 
entradas), Casa do Traje Tradicional de Salva (com en-
tradas), Mosteiros de: Moldovita (com entradas), Suce-
vita (com entradas), Voronet (com entradas) e Neamt 
(com entradas), Panorâmica de Brasov, visite Bran e seu 
castelo medieval (com entradas), Sinaia, Castelo de Pe-
les (com entradas), Panorâmica de Bucareste.Mosteiro 
e Igreja de Troyan, Igreja da Natividade de Arbanasi, 
Casa de Konstantsalieva, Fortaleza de Tzarevetz, Igreja 
Ortodoxa Russa Shipka, Museu Etnográfico ao Ar Livre 
Etara, Réplica do Túmulo Trácio, Museu das Rosas, Igreja 
de Sveti Stefan, Museu Arqueológico de Nesebar, Museu 
Etnográfico de Plovdiv, Teatro Romano, Igreja de Kons-
tantin e Helena, Mosteiro de Rila, Catedral de Alexander 
Nevsky, Igreja de Santa Sofia, Rotunda de São Jorge e 
Igreja Russa de Sofia.

- Seguro viagem e IVA.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Bucareste Capitol Centro 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4* 
 Ramada Cidade 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Brasov Aro Palace Cidade 5* 
 Hotel Rizzo Poiana Brasov 4*
V.Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4* 
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4* 
 Imperial Cidade 4*
Sofia Coop Centro 4*  
 Downtown Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Romênia e Bulgária
ST22222 >> Bucareste > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucareste > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Sofia

2
1

1

1

Sibiu

BucovinaBistrita

Brasov

Bucareste

RUMANÍA

1

2

1

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Sofia

Burgas

BULGÁRIA2

1 + 1



POLÔNIA · ROMÊNIA · BULGÁRIA 5958 POLÔNIA · ROMÊNIA · BULGÁRIA

SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE
Chegada a Bucareste, capital da Romênia e traslado 
ao hotel. Restante do dia livre para um primeiro con-
tato com esta cidade. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: BUCARESTE - COZIA - SIBIU
Café da manhã. Saída para o centro da Romênia, cru-
zando o departamento de Vilcea, uma área de lagos, 
florestas e balneários, onde segundo a tradição se 
localizava o acampamento do imperador Trajano em 
sua última guerra contra os dácios. Parada em Co-
zia para visitar o Mosteiro e continuação para Sibiu, 
localizado na região histórica da Transilvânia, no co-
ração do país, com um ambiente medieval e moder-
no ao mesmo tempo. Almoço e visita panorâmica da 
cidade, um guia local, com suas catedrais Evangélica, 
Católica e Ortodoxa, assim como seu bem cuidado 
centro monumental. Continuação para o hotel. Jan-
tar típico romeno na cidade de Sibiel e acomodação.

QUARTA-FEIRA: REGIÃO SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: 
ROTA DO CONDE DRÁCULA

Café da manhã. Saída em direção a Sighisoara, nos 
Cárpatos da Transilvânia, e tempo livre para visitar a 
cidadela medieval (Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO), o “Castrum Sex” de origem romana ocu-
pado pelos Saxões no século XII, em uma mistura de 
estilos e influências. Destaca-se a Torre do Relógio 
de 64 metros e o local de nascimento de Vlad Tepes, 
“O Empalador”. Almoço. Continuação para Bistrita, 
conhecida graças ao romance de Bram Stocker, Drá-
cula, em que o protagonista chega a esta cidade e 
se hospeda no hotel “La Corona de Oro”, para per-
noitar enquanto espera pelo Conde Drácula. Jantar 
e acomodação.

QUINTA: BISTRITA - PASSE DO BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA E VORONET - BUCOVINA (REGIÃO DOS 
MOSTEIROS)

Café da manhã. Saída para o passo do Borgo, na Se-
rra do Bargau, um dos lugares mais representativos 
da Transilvânia, que nos levará ao norte até a cidade 
de Salva, conhecida por seu rico folclore e costumes 
tradicionais. Complementaremos nossa visita e con-
hecimento das tradições locais com uma experiên-
cia única com nosso Almoço em Sadova. À tarde, 
começaremos a conhecer parte dos mais famosos 
mosteiros de Bucovina, no norte da província da Mol-
dávia, magníficos expoentes da arte bizantina, erigi-
dos na época de Estevão Magno (séculos XV-XV) e 
que se destacam pela afrescos exteriores. O primeiro 
da nossa rota será o Mosteiro Bizantino de Moldovita 
(onde está localizada a Igreja da Anunciação, uma 
das obras-primas da arte romena). Foi construída 
durante o reinado de Petru Rares, filho de Esteban, 
o Grande, no século XVI. Em seguida, visitaremos 
o mosteiro Sucevita, uma cidadela de pedra sólida. 
Continuação para o hotel na Região de Bucovina 
(Zona dos Mosteiros). Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: BUCOVINA - MOSTEIROS DE NEAMT - 
CARPATOS - LAGO VERMELHO - BRASOV

Café da manhã. Visita do mosteiro Neamt, o maior 
dos fundados por Esteban el Grande, com uma de-
coração das fachadas nas quais se destacam discos 
de cerâmica dispostos vertical e horizontalmente. Al-
moço a caminho. Continuação para Brasov, fazendo 
um percurso cênico muito interessante por florestas, 
lagos e balneários, passando pela impressionante 
garganta do rio Bicaz. Parada na estação do lago ver-
melho. Chegada em Brasov. Jantar e acomodação.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Café da manhã. Partida para o Castelo de Bran, cons-
truído no século 14 para impedir as invasões turcas, 
ligado à lenda do Drácula e à residência de verão da 
família real romena de 1920. Almoço no caminho e 
retorno a Brasov. Visita panorâmica pela cidade onde 
foram preservados os prédios e o planejamento ur-
bano do centro histórico: “La Piata Sfatului”, Igreja 
Negra, Torre da Trombeta, fortificações, cidadela, 
bairro de Schei, Igreja de São Nicolau, etc. Jantar e 
acomodação.

O melhor da Romênia e Bulgária
ST22223 >> Bucareste > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucareste > Veliko Tarnovo > Plovdiv > Sofia
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SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE - ARBANASI - VELIKO 
TARNOVO

Café da manhã Partida para Arbanasi. Almoço. 
Breve visita ao vilarejo de Arbanasi, residência de 
verão dos reis búlgaros com casas que pertenceram 
a ricas famílias da corte. Visita da Igreja da Nativi-
dade e da casa Konstantsalieva. Continuação para 
Veliko Tarnovo e visita à colina dos Tsarevets, onde 
se encontra o recinto amuralhado medieval, do qual 
foi capital do país na Alta Idade Média, o pequeno 
portão, a muralha sul, a Torre Baldoin e o Palácio do 
Patriarca. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VELIO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - 
PLOVDIV

Café da manhã. Saída para o Museu ao Ar Livre 
Etara, onde acontecem oficinas de artesanato com 
os 26 artesanatos búlgaros praticados nos séculos 
passados. Continuação para a Igreja Ortodoxa Rus-
sa de Shipka. Continuaremos pelo Vale das Rosas, 
bela região onde se cultiva a rosa oleosa e se obtém 
70% do óleo de rosa usado na fabricação de perfu-
mes. Na cidade de Kazanlak, haverá uma visita à 
réplica da tumba trácia e o Museu Etnográfico, visi-
tando o mesmo. Almoço e continuação para Plov-
div. Visita a pé Plovdiv, que com seu antigo centro 
é um autêntico museu da arquitetura e decoração 
búlgaras antigas. As antigas vielas, as casas de ma-
deira ricamente coloridas, as mansões com jardins 
floridos, os bazares artesanais e as ruínas das forti-
ficações oferecem um merecido complexo turístico. 
Visita ao Museu Etnográfico, o Teatro Romano e a 
Igreja de Konstantin e Elena. À noite, podemos par-
ticipar de um Jantar Folclórico. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: : PLOVDIV - SOFÍA
Café da manhã Saída para Sofia e visita panorâ-
mica: Praça Sveta Nedelia, Rotunda de São Jorge, 
Teatro Nacional, Praça Alexander Batenberg com o 
Palácio Real, Igreja Russa de São Nicolau, Catedral 
Alexander Nevsky, com seu acervo de ícones e a an-
tiga basílica de Hagia Sophia. Almoço e tarde livre 
nesta cidade cujas origens remontam ao século VIII 
a.C, quando os trácios se estabeleceram na área. À 
tarde, você pode fazer uma excursão opcional ao 
Museu Nacional de História. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: SOFÍA - MOSTEIRO DE RILA - SOFÍA
Café da manhã e saída para o Mosteiro de Rila, 
construído e fundado no coração da montanha pelo 
monge Ivan Rilski no século X e desde o seu início 
tem sido o centro histórico que promove a cultura 
nacional búlgara. Visita ao museu e igreja. Almoço. 
Continuação para Sofia. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SOFÍA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto no horário 
indicado, para saída do avião à cidade de destino. 
Fim dos nossos serviços. n

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCARESTE
Café da manhã. Saída para Sinaia e visita ao 
castelo-palácio de Peles, da família Hohenzollern 
Sigmaringen (século XIX). A cidade leva o nome 
de um antigo mosteiro sob a invocação bíblica do 
Monte Sinai, em cuja vizinhança o Rei Carol I da 
Romênia construiu este Palácio de Verão. Conti-
nuação para Bucareste, fundada por Vlad Tepes, 
Almoço e visita da cidade com seu contraste entre 
a área moderna e o centro antigo com ruas estrei-
tas. Acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22223 · Preço desde

1.940$  12 dias
 19 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 6 JUN / 12 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22223 Bucareste / Sofia

Seleção 12 19 1.940 2.520

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 planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  Café da manhã diário, exceto o primeiro dia de viagem e 

o 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). Esta versão oferece um total de 12 refeições.
-  Visitas com guia local e / ou excursões (entradas in-

cluídas): Panorâmica de Sibiu, Panorâmica Sighisoara, 
Passo do Borgo, Hotel Drácula, Mosteiro de Cozia (com 
entradas), Casa do Traje Tradicional de Salva (com en-
tradas), Mosteiros de: Moldovita (com entradas), Suce-
vita (com entradas), Voronet (com entradas) e Neamt 
(com entradas), Panorâmica de Brasov, visite Bran e seu 
castelo medieval (com entradas), Sinaia, Castelo de Pe-
les (com entradas), Panorâmica de Bucareste. Igreja da 
Natividade, Casa de Konstantsalieva, Fortaleza de Tzare-
vetz, Igreja Ortodoxa Russa Shipka, Museu Etnográfico 
ao Ar Livre Etara, Réplica do Túmulo Trácio, Museu das 
Rosas, Igreja de Sveti Stefan, Museu Arqueológico de 
Nesebar, Museu Etnográfico de Plovdiv, Teatro Romano, 
Igreja de Konstantin e Helena, Mosteiro de Rila, Catedral 
de Alexander Nevsky, Igreja de Santa Sofia, Rotunda de 
São Jorge e Igreja Russa de Sofia.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Bucareste Capitol Centro 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4* 
 Ramada Cidade 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Brasov Aro Palace Cidade 5* 
 Hotel Rizzo Poiana Brasov 4*
Veliko Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4* 
 Bolyarski Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4* 
 Imperial Cidade 4*
Sofia Coop Centro 4*  
 Downtown Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

O melhor da Romênia e Bulgária
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