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13 dias
DESDE

1.825€

GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

VIENA

DATAS DE INÍCIO

Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

05
02
07
11
01
06

19
09 23 30
14 28
25
08 22

PAÍSES BAIXOS,
SUIÇA E AUSTRIA

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Bruxelas
Catalonia Brussels ***Sup
Bruges
Velotel ****
Green Park ***Sup
Amsterdã
Corendon****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers****
Frankfurt
Maritim Frankfurt ****
Zurique
H+ Hotel Zurique ****
Innsbruck
Alpotel ****
Alpinpark ****
Salzburgo
Amedia Salzburg ***Sup
Viena
Ananas ****
Rooms Vienna Prater ****
Zeitgeist ****

Localização

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

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

(Centro)
(Cidade)
(Cidade)

Consultem possíveis mudanças de hotéis
na página 305 deste catálogo.

GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol mais com
conhecimentos em língua portuguesa.
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DIA 01 (TERÇA-FEIRA) BRUXELAS

Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto 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.

Amsterdã
Haia

Bruges

1

DIA 03 (QUINTA-FEIRA) BRUXELAS
– GANTE – BRUGES

De Carlos V aos românticos canais
Café da manhã. Partida para Gante e
visita panorâmica destacando a zona
histórica, e São Bavo com a Adoração
do Cordeiro Místico. Continuaremos até
Bruges, uma cidade que mantém a sua

St. Goar

2

Bruxelas

1

Frankfurt
Salzburgo

Friburgo

Zurique

DIA 02 (QUARTA-FEIRA) BRUXELAS

Rumo a Flandres
Café da manhã. Durante o dia de hoje
efetuaremos uma visita panorâmica
(na reunião do dia anterior o guia lhes
informará o horário da visita) onde
descobriremos os edifícios mais representativos de Bruxelas. Destacamos o
Grand Place, o Atomium, Catedral de
São Miguel, Manneken Pis, símbolo da
cidade, e muito mais. Não pode deixar
de experimentar a cerveja e chocolate.
Alojamento.

2

Lucerna

beleza medieval em todos os seus cantos
e onde faremos uma visita panorâmica para ver a Basílica do Santo Sangue,
Praça Buro, Praça Central, etc e, especialmente, seus canais românticos e o
Lago do Amor. Alojamento.
DIA 04 (SEXTA-FEIRA) BRUGES
– ROTTERDÃ – DELFT – HAIA –
AMSTERDÃ

Vencendo o mar
Café da manhã e partida para Roterdã,
maior porto da Europa. Mais tarde veio
a Delf, famosa por sua porcelana. Con-

2

Vaduz

1
1

2

Viena

Innsbruck

tinuaremos até Haia, capital administrativa da Holanda e sede Real. Tempo
livre antes de continuar nossa viagem a
Amsterdã. Alojamento.
DIA 05 (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 vi-

Pacote

MAIS SERVIÇOS
Se quer levar tudo préviamente preparado, para além do incluído
no itinerário, propomos levar adicionalmente incluído:
• Visita Bairro Vermelho e Canais em Amsterda.
• Visita á Marken e Volendam.
• Tour Alpino Klewenalp com Founde e Teleférico em Lucerna.
• Show Tirolés COM JANTAR em Innsbruck.
• Visita artística de Viena com interior do edificio na Ópera
Estatal e Palácio Schoenbrunn.
• 3 jantares (dias 2, 3, 6) e 1 almoço (dia 11).

sitar 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 06 (DOMINGO) AMSTERDÃ –
BOPPARD – CRUZEIRO DO RENO –
ST. GOAR – FRANKFURT

Um lindo passeio
Café da manhã. Saída, seguindo o curso do Reno para chegar a Boppard, onde
iremos embarcar num cruzeiro que nos
permitirá ver a Rocha de Loreley e muitos
castelos e vinhedos nas encostas do rio
Reno. Desembarcaremos em St. Goar com
tempo livre para passear. Continuaremos
nossa jornada até à praça Rommer, em
Frankfurt. Alojamento.
DIA 07 (SEGUNDA-FEIRA)
FRANKFURT – FRIBURGO – RENO
– ZURIQUE

Do salgado ao doce
Café da manhã e saída para Friburgo.
Posteriormente saída para as Catatras
do Reno para contemplar o impressionante saio de água. Chegada a Zurique
e alojamento.

DIA 08 (TERÇA-FEIRA) ZURIQUE –
LUCERNA – ZURIQUE

Entre cantões
Café da manhã e saída em direção a
Lucerna. Chegada e visita panorâmica
da cidade, onde destacamos a Ponte da
capela, a Yorre de água e o Leão moribundo. Tempo livre com possibilidade
de tomar opcionalmente o “Tour Alpino Klewenalp”. Regresso pela tarde a
Zurique. Alojamento.
DIA 09 (QUARTA-FEIRA) ZURIQUE
– VADUZ – INNSBRUCK

Picos e lagos
Café da manhã. Partida rodeando os Alpes até Vaduz, capital do Principado do
Liechtenstein, que possui uma animada
zona antiga. Tempo livre e partida para
a capital do Tirol: Innsbruck. Chegada e
visita ao centro histórico, incluindo o
telhado dourado. Alojamento. A noite
opcionalmente show tirolés com jantar.
DIA 10 (QUINTA-FEIRA)
INNSBRUCK – KITZBUHEL –
SALZBURGO

Coração do Tirol
Café da manhã. Partida para Kitzbuhel

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Dbl

S. Sgl

Percurso completo Bru/Vie (13 dias)

1.825

775

Pacote “mais serviços”
Trajeto parcial Ams/Vie (10 dias) (1)
Pacote “mais serviços”

455
1.425

565
395

(1) Começa em Amsterdã no dia 04 do itinerário com traslado de chegada incluído.

para fazer um tour de orientação desta
cidade medieval situada no coração do
Tirol austríaco. Continuação até Salzburgo e visita panorâmica da cidade:
Jardins de Maribel, Domplatz, o antigo
cemitério de São Pedro, terra natal de
Mozart, etc. Alojamento.
DIA 11 (SEXTA-FEIRA) SALZBURGO
– LAGOS – MELK – VIENA

De Mozart a Johann Strauss
Café da manhã. Partida para Viena,
através da região dos lagos para visitar
St. Wolfgang e em Melk tempo livre
para admirar a famosa Abadia. Chegada a Viena. Visita panorâmica percorrendo a Avenida do Ring com a Ópera,
o Museu de Belas Artes, o Parlamento,
a Prefeitura, a Universidade, a Bolsa, a
Igreja Votiva, o Palácio Belvedere, etc.
passando pelo Prater para tirar uma
foto da famosa Roda. A visita termina
com um passeio incluído pelo centro
histórico de Viena que nos levará até à
Catedral de Santo Estevão. Alojamento.

O PREÇO INCLUI

• Estadia nos hotéis indicados
em regime de alojamento e
café da manhã buffet.
• Ônibus de luxo durante todo o
percurso.
• Guia acompanhante
profissional durante todo
o percurso em ônibus,
independentemente do
número de passageiros.
• Visitas panorâmicas com guia
local em Bruxelas, Gante,
Bruges, Amsterdã, Lucerne,
Innsbruck, Salzburgo, Viena e
muitas visitas com nosso guia
correio.
• Passeio pelos centros
históricos de Amsterdã e
Viena.
• Cruzeiro no Reno, entre as
cidades de Boppard e St. Goar.
• Bolso de viagem e seguro
turístico.

DIA 12 (SÁBADO) VIENA

Danúbio Azul e vinho verde
Café da manhã. Dia livre em que propômos opcionalmente fazer a visita artística do Viena. Alojamento.
DIA 13 (DOMINGO) VIENA –
CIDADE DE ORIGEM

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

BRUXELAS
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