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Tour Lea ESA em TODAS
U
PORTUG as do circuito
as saíd

DESDE

Datas de início
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

14
04
02
06
03

Mont St.Michel

Verona

Normandía, Loira e Italia

Hotéis previstos
CIDADE/HOTEL

LOCALIZAÇÃO

Paris
Mercure P. Versalles Expo **** (Cidade)
Novotel P. D’Orleans ****
(Periferia)
Caen
Novotel Cote Nacre ****
(Cidade)
Rennes
Novotel Alma ****
(Cidade)
Tours
Best Western Artist ***
(Centro)
Frankfurt
Movenpick City ****
(Centro)
Innsbruck
Alpotel ****
(Cidade)
Alpinpark ****
(Centro)
Grauer Bar ****
(Centro)
Veneza
Holiday Inn ****
(Marghera)
Smart Holiday ****
(Mestre)
Elite ****
(Mestre)
Sirio ****
(Mestre)
Florença
(Cidade)
Idea Business ****
(Cidade)
The Gate ****
(Centro)
Grifone ****
Roma
Ergife ****
(Cidade)
Green Park Pamphili ****
(Cidade)
Aureliano ****
(Cidade)
Consultem possíveis trocas de hotéis na
página 308 deste catálogo.
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Dia 01 (domingo) Paris.
Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel.
Hospedagem. Às 19.30 hrs, terá lugar a
reunião com o guia na recepção do hotel
onde conheceremos o resto dos participantes. Pela noite, efetuaremos a visita
incluida de Paris iluminado.
Dia 02 (segunda-feira) Paris
Cidade Luz
Café da manhã. Visita panorâmica da
cidade: Champs Elysées, Place de la Concorde, o Arco do Triunfo, Opera, Quartier
Latin, Sorbonne, o Panteão, Les Invalides,
Ecole Militaire, Champ de Mars, etc. Tarde
livre para visitar opcionalmente o Louvre e
à noite também opcionalmente, saída para
o cabaré Moulin Rouge. Hospedagem
Dia 03 (terça-feira) Paris
Boutiques e champanhe
Café da manhã. Dia livre para caminhar
em torno desta grande cidade ou tomar
um opcional, como o Bateau Mouche ou
Palácio de Versalhes e seus jardins.Hospedagem.
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Dia 04 (quarta-feira) Paris – Rouen –
Le Havre – Honfleur - Deauville – Caen
Até ao mar Normando
Café da manhã e partida para Rouen,
grande porto fluvial. Percurso a pé do velho Rouen com a Catedral, obra prima da
arte gótica, a igreja de St. Maclou, a rua

Roma

do Velho Relógio e a Praça do Mercado
Velho. Depois iremos até Le Havre para
ver seu porto e continuação a Honfleur
e Deauville para fazer uma breve paragem num deles para tirar fotos destas
belas aldeias. Continuação a Caen. Hospedagem.

SERVIÇOS PREMIUM
Dia 05 (quinta-feira) Caen – Arromanches - Mont St.Michel – St. Malo
– Rennes
Patrimônio da humanidade
Café da manhã e partida bem cedo a
Arromanches, cujas praias foram testemunhos do desembarque aliado durante
a II Guerra Mundial na Normandia. Partida para Mont Saint-Michel e visita
(entrada incluída) de uma das principais atrações monumentais da França, a
famosa abadia gótica, conhecida como
a “Maravilha do Ocidente”, obra prima
do patrimônio mundial da UNESCO que
se eleva sobre um monte de 80 metros.
Continuação até à amuralhada cidade
de Saint Malo, antiga fortificação que
guarda no seu interior um dos conjuntos medievais mais bonitos da França
rodeado por um imponente recinto
amuralhado. Passeio incluido por suas
muralhas e pela parte antiga da cidade.
Terminaremos a viagem em Rennes.
Hospedagem.
Dia 06 (sexta-feira) Rennes – Angers
– Castelos Saumur e Azay le Ridaue
– Tours
Cidades medievais
Café da manhã e partida até Angers.
Visita desta pitoresca cidade medieval e
seu castelo fortificado do séc XIII. Continuação até ao Vale do loire para visitar
(exteriormente) os Castelos de Saumur e
Azay-le-Ridaue, sobre o lago. Continuação da viagem a Tours e visita panorâmica onde poderemos ver a Catedral de
Saint Gateen, o Palácio dos Arçobispos,
a Torre Carlomagno, etc. Hospedagem.
Dia 07 (sábado) Tours – Castelos
Chenonceaux e Blois – Paris
Castelos do Loire
Café da manhã. Prosseguiremos nossa
rota pelos Castelos, o primeiro a visitar
será o de Chenonceaux, com a ponte
sobre o rio, é um dos mais bonitos do
Vale do Loire. Continuação até ao Castelo de Blois, situado no coração da cidade sobre um promontório à margem
do Loire. Chegada a Paris. Hospedagem
Dia 08 (domingo) Paris - Boppard Cruzeiro pelo Reno- St. Goar - Frankfurt.
Um encantador passeio
Café da manhã. Partida para Boppard.
Embarcaremos num cruzeiro que nos
Preços por pessoa em Euros
Percurso completo Par/Rom – (15 días)
Serviços “Premium”

permitirá ver a Rocha de Loreley e um
sem fim de castelos e vinhas no declive
do Reno. Desembarcamos em St. Goar
e continuaremos viagem até à Praça
Rommer em Frankfurt para visita. Hospedagem
Dia 09 (segunda-feira) Frankfurt –
Rothemburgo – Fussen – Innsbruck
A Rota Romântica
Café da manhã e partida para Rothenburgo onde se efetuará um tour
de orientação à Jóia da rota romântica
alemã.Continuação a Fussen onde pararemos para contemplar o castelo de
Neuschwanstein de Luís II da Baviera, o
Rei Louco. Chegada a Innsbruck e visita
ao centro histórico, incluindo o telhado
Dourado. Hospedagem. A noite opcionalmente show tirolés com jantar.
Dia 10 (terça-feira) Innsbruck –Verona - Veneza.
Pelos Alpes ao Véneto... Romeu e Julieta
nos espera
Café da manhã. Atravessaremos os
Alpes pelo passo do Brennero para nos
dirigirnos até Verona. Tour de orientação para conhecer a cidade de Romeu e
Julieta, cheia de palácios , igrejas e praças conformam sua deliciosa paisagem.
Continuação até Veneza. Possibilidade
de visitar opcionalmente Veneza iluminada. Hospedagem.
Dia 11 (quarta-feira) Veneza - Pisa Florença
Do Carnaval ao Renascimento
Café da manhã. Iremos em barco até à
Praça São Marco onde faremos um tour
de orientação destacando a Basílica de
S. Marco, o Campanile, o Palácio Ducal,
etc, com a possibilidade de visitar um
forno onde teremos uma demonstração
da famosa arte do cristal de Murano.
Opcionalmente passeio de gôndola com
música. Depois partida para Pisa para
visitar su famosa “Torre Inclinada”.
Continuação a Florença. Hospedagem.

Se quer levar tudo préviamente preparado, para além do incluído no
itinerário desta página, propomos levar adicionalmente incluído:
• Visita Palacio e Jardins de Versalles em Paris
• Show Tirolês COM JANTAR em Innsbruck
• Passeio em gôndola com música em Veneza
• Visita aos Museus Vaticanos em Roma
• Visita à Roma Barroca
• Visita dia completo a Nápoles e Capri COM ALMOÇO incluido
• 3 jantares (dias 8,11,14) e 1 almoço (dia 12)
• Jantar especial com música em Roma (dia 13) no Rte. “Termas do Coliseu”

e à tarde, partida para Roma, a cidade
das sete colinas, onde opcionalmente
poderão visitar a Roma Barroca. Hospedagem.
Dia 13 (sexta-feira) Roma
A eterna, a imperial, a cristã
Café da manhã. Visita panorâmica
da cidade percorrendo o Lungotevere,
Porta Portese, Pirâmide, Porta Ostiense,
Termas de Caracalla, Santa Maria Maior,
São João de Latrão, o Coliseu, Fori Imperiali, Piazza Venezia, Teatro Marcello,
Circo Massimo, Boca Verdade, para terminar no Capitólio.Passeio incluído ao
bairro de Trastevere .Visita opcional aos
Museus do Vaticano. Hospedagem.
Dia 14 (sábado) Roma (Nápoles - Capri).
Vesúvio e Pizza
Café da manhã.Dia livre onde poderá
realizar uma excursão opcional a Nápoles e Capri. Hospedagem.
Dia 15 (domingo) Roma – Cidade de
origem
Volta a casa
Café da manhã e tempo livre até à hora
do traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços

Rouen

Dia 12 (quinta-feira) Florença Roma
Toscana, Umbria y Lazio
Café da manhã e passeio a pé que vai
permitir-nos contemplar a Piazza della
Signoria, o Duomo, a impressionante
Santa Maria del Fiore, o Battisterio, Santa Cruz, Ponte Vecchio, etc. Tempo livre
Dbl

O preço inclui
• Estadia nos hotéis indicados em
regime de Hospedagem e café da
manhã buffet
• Gorjetas a bagageiros onde técnicamente seja possível a prestação
do serviço
• Ônibus de luxo durante todo o
percurso
• Traslados de chegada e partida
• Guia acompanhante profissional
durante todo o percurso em ônibus, independentemente do número de passageiros
• Visitas panorâmicas com guia local
em Paris, Mont St. Michel, St. Malo
,Tours Innsbruck, Florença, Roma e
muitas visitas com nosso guia correio
• Percurso pela baixa Normandía e
Vale do Loire
• Entradas incluídas ao Mont St. Michel e Castelos de Chenouncheaux
e Blois
• Passeio noturno por Paris iluminado
• Cruzeiro pelo Reno de aprox 1h,
entre Boppard e St. Goar
• Barco privado em Veneza com cruzeiro pelas ilhas da lagoa.
• Passeio pelo bairro de Trastevere
em Roma
• Bolsa de viagem e seguro turístico
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As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol
mais com conhecimentos em
língua portuguesa.
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