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17 dias
DESDE

2.325€
GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

PARIS

DATAS DE INICIO

Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

19 26
10 24
07 21
05 19
02 16
06 13

23
27

30

DIA 01 (DOMINGO) PARIS

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Paris
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Bruxelas
Catalonia Brussels ***Sup
Bruges
Velotel ****
Green Park ***Sup
Ámsterdã
Corendon****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers ****
Frankfurt
Maritim Frankfurt ****
Berlim
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup
Varsóvia
Novotel Centrum ****
Cracóvia
Novotel Centrum ****
Budapeste
Radisson Beke ****
Mercure Castle Hill ****

PARIS, PAÍSES BAIXOS
E POLONIA

Localização

(Cidade)
(Cidade)
(Centro)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Cidade)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Cidade)

Consulte possíveis trocas de hotéis na
página 305 deste catálogo.

Chegamos na Europa
Chegada ao aeroporto, assistência e
traslado ao hotel. Alojamento. Às
19:30 h, terá lugar a reunião com
o guia na recepção do hotel onde
conheceremos ao resto de participantes.
À noite, efetuaremos a visita incluída
de Paris iluminado.

Berlim
Ámsterdã
Haia

Bruges
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. Alojamento.

Bruxelas

2

DIA 04 (QUARTA–FEIRA) PARIS –
BRUXELAS

DIA 05 (QUINTA–FEIRA) BRUXELAS
– GANTE – BRUGES

Percurso completo Par/Bud (17 días)

De Carlos V aos canais românticos
Café da manhã. Partida para Gante e
Dbl

Pacote “mais serviços”

S. Sgl

2.325

Pacote “mais serviços”
Trajeto parcial Ams/Bud (12 días) (1)

2

1.085
630

1.595

700
485

(1) Começa em Amsterdã no dia 6 do itinerário com traslado de chegada incluído.

Cracóvia

3

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.
Alojamento.

DIA 03 (TERÇA–FEIRA) PARIS

2

Erfurt

St. Goar 1 Frankfurt

Bélgica e suas encantadoras cidades da
Flandres. Chegada a Bruxelas e visita
panorâmica onde descobriremos os
edifícios mais representativos de Bruxelas. Destacamos seu Grand Place, o
Atomium, Catedral de São Miguel, Manneken Pis, símbolo da cidade e muito
mais. Não pode ir sem provar sua cerveja
e seu chocolate. Alojamento.
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DIA 02 (SEGUNDA–FEIRA) PARIS

Rumo a Flandres
Café da manhã e saída em direção a

HAIA

1

Varsóvia

2

2

Budapeste

visita panorâmica, destacando a zona
histórica e S. Bavão com a Adoração
do Cordeiro Místico. Continuação em
direção a Bruges, cidade que conserva
sua beleza medieval em todos os seus
cantos e onde faremos uma visita
panorâmica vendo a Basílica do Santo
Sangue, Praça Büro, Praça Central, etc e
especialmente seus românticos canais e
o Lago do Amor. Alojamento.
DIA 06 (SEXTA–FEIRA) BRUGES
– ROTERDÃ – DELF – HAIA –
AMSTERDÃ

Vencendo o mar
Café da manhã e saída em direção
a Roterdão, o maior porto da Europa. Posteriormente chegada a Delf,
bela cidade famosa por sua porcelana.
Chegada a Haia, capital administrativa
dos Países Baixos e sede Real. Tempo
livre antes de continuar até Amesterdã. Alojamento.

Pacote

MAIS SERVIÇOS
Se quiser trazer tudo preparado com antecedência, além do que inclui no
itinerário, propomos levar incluso adicionalmente:
• Visita Palacio e Jardins de Versalhes em Paris.
• Visita Bairro Vermelho e Canais em Ámsterdã.
• Visita á Marken e Volendam.
• Visita Museu e Campo Concentraçao Schasenhausen em Berlim.
• Visita á Campo Concentraçao de Auschwitz e Minas de sal de
Wielivska em Cracóvia.
• Visita artística de Budapeste com Parlamento e Basílica de Santo
Estevão.
• 6 jantares (dias 4,5,8,10,11,13) e 1 almoço (dia16).

GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

DIA 07 (SÁBADO) AMSTERDÃ

Diamantes, tulipas
Café da manhã. Tour pela cidade com
uma paragem no moinho de Rembrandt.
Seguimos com o Bairro Sul, Praça dos
museus, Grande Canal Amstel, Antigo
Porto, Praça Damm etc com passeio incluso pelo centro histórico e mercado
das flores. Possibilidade de visitar opcionalmente o Bairro Vermelho e Canais e
também Volendam e Marken, típicas aldeias de pescadores que mantêm a sua
singularidade frente ao mar. Alojamento.
DIA 08 (DOMINGO) AMSTERDÃ –
BOPPARD – CRUZERIO PELO RHIN
– ST. GOAR – FRANKFURT

Um passeio encantador
Café da manhã. Partida seguindo o curso
do Reno para chegarmos a Boppard, onde
embarcaremos num cruzeiro que nos permitirá ver a Rocha de Loreley e um sem
fim de castelos e vinhedos nas encostas
do Rio Reno. Descemos em St. Goar, onde
teremos tempo para passear. Continuaremos nossa viagem até à Praça Rommer
em Frankfurt para visitá-la. Alojamento.
DIA 09 (SEGUNDA–FEIRA)
FRANKFURT – ERFURT – BERLIM

Espiritualidade e Humanismo
Café da manhã e saída para de Erfurt
onde efetuaremos um tour de orientação desta cidade medieval, no cruzamento de duas rotas principais do Império
que comunicavam a região do Reno com
a Rússia, e onde o jovem Lutero estudou
filosofia. Berço do Humanismo germânico. Continuação até Berlim. Alojamento.
DIA 10 (TERÇA–FEIRA) BERLIM

Capital liberta e livre
Café da manhã e visita panorâmica
destacando a Porta de Brandemburgo;
o Reichstag; a Unter den Linten, Igreja
comemorativa do Káiser na Ku´Damm, a
Alexander Platz, a East Side Gallery, me-

morial ao Muro de Berlim. Posibilidade
para opcionalmente visitar alguns dos
Museus de Berlim e do Campo de Concentração Sachsenhausen. Alojamento.
DIA 11 (QUARTA–FEIRA) BERLIM –
POZNAN – VARSÓVIA

Finalmente Polónia
Café da manhã. Partida com direção
a Poznan. Chegada e tour de orientação de uma das cidades mais antigas e
grandes da Polônia. O centro turístico
da cidade é a Antiga Praça do Mercado,
com valiosos monumentos e numerosos
museus. A Prefeitura Renascentista, com
belas galerias abertas, abriga o Museu
de história da Cidade, etc. Continuação
da viagem até Varsóvia. Alojamento.
DIA 12 (QUINTA–FEIRA) VARSÓVIA

A grande capital
Café da manhã. Vista panorâmica da
cidade, que nos mostrará os principais
monumentos e qualidades de si mesma
especialmente aqueles situados em
torno da rota real, Prefeitura e as várias
homenagens a acontecimentos recentes
da Segunda Guerra Mundial como
gueto judeu. Tarde livre para realizar
alguma excursão opcional: Castelo Real,
o Palácio Wilanow ou uma excursão
à vizinha Zelazowa Wola, um Museu
dedicado a Chopin na fazenda que era
a residência de sua família. Alojamento.
DIA 13 (SEXTA–FEIRA) VARSÓVIA –
CZESTOCHOWA – CRACÓVIA

Santuários e tradições
Café da manhã. Saímos ao encontro
da Virgem Morena de todos os poloneses. Seu santuário nos acolherá por sua
estrutura e iluminação. São milhões os
visitantes que durante séculos tem atraído esta Virgem. A devoção mariana é a
rainha em Czestochowa. Continuaremos em direção a Cracóvia. Alojamento. O Castelo de Cracóvia, as igrejas me-

dievais, a cidade velha, são alguns dos
monumentos que vão impressionar-nos.
O mercado de peixe histórico, ainda
mercado tradicional, o gueto judeu e as
ruas dos palácios barrocos será outras
das gemas que serão mostradas na visita panorâmica da cidade.
DIA 14 (SÁBADO) CRACÓVIA

A Catedral do Sal
Café da manhã. Dia livre ou passeio
opcional para visitar o Campo de Concentração de Auschwitz e Minas de sal
de Wielivska. Alojamento.
DIA 15 (DOMINGO) CRACÓVIA –
BUDAPESTE

K.u.k. Imperial e real
Café da manhã e partida para Budapeste, atravessando as Montanhas Tatra
e passando pela cidade de Banská Bystrica. Pela tarde chegada em Budapeste,
capital húngara, conhecida como a Rainha do Danúbio. É a cidade dos Banhos,
da dança, da música, dos lendários salões chá e cafés literários. Realizaremos
a visita panorâmica onde percorreremos as áreas de Buda e Pest, o Bastião
dos Pescadores, a Praça dos Heróis, a
Avenida Andrassy, etc. Pela noite sugerimos opcionalmente participar de um
jantar típico zingaro. Alojamento.

as saídas do circuito

As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol mais com
conhecimentos em língua portuguesa.
O PREÇO INCLUI

• Estadia nos hotéis indicados
em regime de Alojamento e
café da manhã buffet.
• Ônibus de luxo durante todo o
percurso.
• Traslados de chegada e saída.
• Guia profissional acompanhante todo o percurso em
ônibus, independentemente
do número de passageiros
que compõem o grupo.
• Visitas panorâmicas com guia
local em Paris, Bruxelas, Gante, Bruges, Amsterdã, Berlim,
Varsóvia, Cracóvia, Budapeste
e muitas visitas com nosso
guia correio.
• Passeio noturno por Paris
iluminado.
• Passeio pelo centro histórico
de Amsterdã.
• Cruzeiro pelo Rio Reno, entre
as cidades de Boppard e
St. Goar.
• Bolso de viagem e seguro
turístico.

DIA 16 (SEGUNDA–FEIRA)
BUDAPESTE

Cadinho religioso
Café da manhã. Dia livre o cual sugerimos
realizar uma visita opcional à chamada
Budapeste artística com Parlamento e à
Basílica Santo Estevão. Alojamento.
DIA 17 (TERÇA–FEIRA) BUDAPESTE
– CIDADE DE ORIGEM

Volta a casa
Café da manhã e tempo livre até a
hora do traslado ao aeroporto. Fim dos
nossos serviços.

BERLIM
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