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A SATO TOURS
Somos uma empresa familiar com sede em Viena, Áustria, com mais de 35 años de experiência em turismo receptivo na Europa. Nós da família
Martinek saudamos você e esperamos recebê-lo em um de nossos 98 circuitos com saídas garantidas.
Oferecemos uma grande variedade de roteiros com saídas 100% garantidas ao longo do ano, com hotéis bem situados de categoria
Primeira e Primeira Superior. Como agência receptiva oferecemos também uma extensa gama de hotéis para clientes individuais e grupos ou incentivos, bem como todos os serviços terrestres para compor um programa sob medida, entre os quais traslados, visitas, excursőes, entradas para
eventos culturais e/ou reservas de trens.

					PORQUE VIAJAR COM A SATO?

INCLUÍDO NO PREÇO

E
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Guias Profissionais

Oferta de uma garrafa de água por pessoa por dia
Guarda-chuva para cada pessoa (no bus).
Audioguia para as visitas e passeios pelas cidades.
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roteiros em português

SAÍD

Serviço em PORTUGUÊS garantido

RT U G U

Com amplo conhecimento dos destinos
Com muitos/vários anos de experiência, dinâmicos
sempre disponíveis e motivados
HOTÉIS CENTRAIS
Localizados nas proximidades/junto do
centro histórico das cidades
Zonas seguras com infra-estruturas turísticas.
Fácil acesso aos monumentos mais importantes.

CONFORTÁVEIS MINIVANS DE LUXO
Capacidade máxima até 6 pessoas
Modernas minivans Mercedes ou Volkswagen
DATAS ESPECÍFICAS
Preço especial durante as datas já determinadas
Outras datas, sob consulta
VISÍTE-NOS NA WEB
www.satotours.eu

Itinerários completos
Com entradas incluídas.
Com jantar de boas-vindas (em Viena).
Com passeios e tempo livre durante as visitas.

facebook.com/satotours
instagram.com/tourssato

PROTOCOLO DE SEGURANÇA E BEM-ESTAR
seu bem-estar, saúde e conforto são as nossas principais prioridades. Seguindo as recomendações da OMS, elaboramos um
conceito com o qual garantimos higiene e conforto para dar o máximo de segurança à sua viagem.

GUIAS ACOMPANHANTES / GUIAS LOCAIS / CONDUTORES
Formação e actualização constante dos estandartes de higiene e segurança;
Verificação e controle dos padrões de segurança que se devem imperativamente cumprir;
Kit de desinfecção disponível durante toda a viagem;
Protocolo pré-elaborado no caso de suspeita de contração do Corona Vírus;
Uso obrigatório de luvas pelos condutores quando carregam as malas;
Compra de bilhetes / entradas apenas é possível online.

minivan
Desinfecção e limpeza antes e depois de cada serviço;
Providenciamos toalhitas desinfectantes, gel álcool e máscaras;
Entrega de um kit de segurança a todos os clientes.

CANCELAMENTOS
–

–
–
–
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CONDIÇÕES GERAIS
A TARIFA INCLUI:

- Maleteiros nos hotéis (uma mala por pessoa)
A TARIFA NÃO INCLUI:
- Gastos com vistos de entrada ou saída para qualquer país
- Gorjetas de tipo pessoal tais como: guias, motoristas, guias locais
- Traslados que não estejam concreta e especificamente indicados
- Taxas de aeroporto
- Excesso de bagagem
- Em geral não se inclui qualquer tipo de serviço ou gasto que não esteja devidamente especificado nos itinerários, assim como nenhum gasto de caráter
pessoal

BAGAGENS:

Nas viagens de ônibus, se transportará gratuitamente uma unidade de bagagem de tamanho médio com um peso máximo de 30 quilos por pessoa. O
excesso de bagagem será aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permita, com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada em cada
caso, podendo ser recusado sempre a critério do guia ou pessoa responsável. A
bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos
os efeitos que o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja
a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é transportada
pelo passageiro por sua conta e risco, sem que o Organizador possa ser obrigado
a responder contratualmente pela perda ou danos que possa sofrer, seja qual
for a razão.
DOCUMENTAÇÃO:
É da responsabilidade de cada passageiro portar um passaporte válido e dotado de todos os vistos e requisitos necessários. O Organizador declina de toda a
responsabilidade caso o passageiro seja impedido de prosseguir a viagem devido ao não cumprimento de qualquer dos requisitos exigidos ou por problemas
em seu passaporte, sendo por conta do passageiro todo e qualquer gasto que
se origine, aplicando-se nestas circunstâncias as condições estabelecidas para o
cancelamento e rejeição voluntária de serviços.
ALTERAÇÕES:
O Organizador reserva-se o direito de alterar o circuito de qualquer itinerário,
modificar a hora de saída ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros
de categoria similar. Se em alguma das datas dos programas, por dificuldades
de alojamento ou qualquer outra causa justificada, os clientes não poderem ser
acomodados na cidade indicada, serão acomodados em hotéis da mesma categoria na periferia, sem que os clientes possam reclamar desta eventualidade.

HOTÉIS:

Os hotéis mencionados como previstos estão sujeitos a variação. Caso o Organizador necessite ampliar as reservas, por ultrapassar a ocupação básica, os clientes que viajarem no segundo ônibus ou sucessivos serão alojados em hotéis
similares em categoria e preço.

CHECK IN:

Em geral a hora prevista de entrega do quarto ao hóspede é a partir das 15:00h,
podendo acontecer que mesmo se o cliente chegar com antecedência ao hotel,
não possa ocupar o quarto até essa hora. Por outro lado, o cliente deve deixar o
quarto no dia da sua partida antes das 11:00h.

TWINS:

PAGAMENTOS:
Todos os serviços solicitados deverão ser pagos em sua totalidade antes do início da viagem, no prazo estabelecido pelo operador local no Brasil.

RESPONSABILIDADE:
Quando o consumidor considerar que há falhas na execução dos serviços contratados, deverá informar imediatamente o fornecedor dos mesmos, e no prazo
de 48 horas úteis à Agência Organizadora, para poder solucionar o problema
imediatamente. No caso de o consumidor considerar que as soluções arbitradas por nossa parte não foram satisfatórias, poderá fazer uma reclamação no
prazo de um mês a partir da data de retorno da viagem através da Agência
representante que vendeu a viagem. No que se refere a danos que não sejam
danos corporais, a indenização não pode nunca exceder o preço total da viagem
inicialmente contratado. Em nenhum caso a Agência se responsabiliza pelos
custos de alojamento, despesas pessoais, transporte e outros que surjam como
consequência de atrasos em saídas ou retornos de meios de transporte devidos
a condições meteorológicas, técnicas, greves ou outras de força maior. Quando
a viagem é feita em ônibus alugados pela Sato Tours, em caso de acidente, independentemente do país onde ocorra, o consumidor se submete expressamente
à legislação para acidentes rodoviários do país onde o veículo está registrado.
A SATO TOURS está autorizada, a seu próprio critério, a solicitar o abandono
obrigatório de passageiros que não se comportem de forma adequada e com
evidente risco de incômodo para os outros viajantes.

Não Pontualidade: Serão de responsabilidade exclusiva dos passageiros os
problemas, perda de serviços ou consequências econômicas derivadas de não
apresentação na hora establecida e no do ponto de encontro marcado, tanto no
início de um programa/circuito como durante o mesmo.

CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS:
0 a 1,99 anos Europa Central

EUR 350,- net por criança compartilhando o quarto com os pais (berço se disponível) em circuitos que durem até 15 dias e EUR 550,- neto por criança em
circuitos que durem mais de 15 dias.
0 a 1,99 anos Escandinávia e Rússia

EUR 450,- net por criança compartilhando o quarto com os pais (berço se disponível) em circuitos que durem até 15 dias e EUR 650,- neto por criança em
circuitos que durem mais de 15 dias.
2 - 11,99 anos

25% de desconto compartilhando o quarto com os pais (em cama extra).
A partir da idade de 12 anos pagam o preço total.

BEBÊS

nos nossos circuitos não recomendamos viajar com bebês

Não podemos garantir que em todos os hotéis do programa seja possível dispor
de quartos Twin. Os hotéis têm um capacidade reduzida quanto a este tipo de
quarto e por isso a SATO TOURS não dá garantia nem tem obrigação de prever
quartos Twin.
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JANEIRO������������������������� 6
FEVEREIRO���������������������� 17
MARÇO�������������������� 10, 24, 31

HOTÉIS PREVISTOS

(ou similares na categoria, conforme a cidade)
( )
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTE: CORINTHIA ROYAL
INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
( )
BERLIM: INTERCONTINENTAL
( )
FRANKFURT: MARRIOTT
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TARIFAS EM EUROS
por pessoa em duplo
Base 6 pax € 2565,–
Base 5 pax € 2860,–
Base 4 pax € 3290,–
Base 3 pax € 4020,–
Base 2 pax € 5475,–
Suplemento
individual: € 900,-

SERVIçOS INCLUÍDOS EM PRIVATIVO

TURQUÍA

CÓDIGO:
INDVB

• Carregadores nos hotéis
• Visitas locais e transporte entre as cidades
em veículo privativo com motorista-guia em
português
• 11 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas

11 DÍAS
7 PASSEIOS
INCLUÍDOS

DE VIENA A BERLIM
DIA 3

VIENA

Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. Possibilidade de
excursão ao famoso Vale do Danúbio
(não incluída).
DIA 1

VIENA

Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel
e acomodação. Recepção pelo nosso guia
e breve introdução do itinerário. Jantar de
boas-vindas no exclusivo restaurante
Marchfelderhof com bebidas incluídas.


DIA 2

VIENA

Café da manhã e visita panorâmica à cidade percorrendo a “Ringstrasse“ com

4


DIA 4

VIENA - BUDAPESTE

Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e

os seus suntuosos monumentos como a

“Pest“, onde está o centro de comércio

Ópera, o Museu de Belas Artes e Ciências
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Naturais, monumento de Maria Teresa, Par-
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lamento, Prefeitura, Teatro Nacional e Palá-
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cio Imperial “Hofburg“. Visitamos também

a Igreja de Matias. Hospedagem em

os jardins do Belvedere, palácio veraneio

Budapeste.

do príncipe Eugênio de Saboya, com uma



vista magnífica da cidade, imortalizada por

DIA 5

Canaletto em suas pinturas de Viena. Em

Café da manhã e caminhada pela rua

BUDAPESTE

seguida cami- nhamos pelo centro antigo

de pedestres ao edifício do Grande

de Viena passando pelo Relógio Anker,

Mercado, que oferece a maior e mais

Bairro Judeu, Praça Freyung com seus palá-

rica seleção tanto de verduras e frutas

cios e a Praça dos Heróis, onde está o Palá-

frescas como de artesanato típico e

cio Imperial. O passeio termina com a visita

produtos famosos da Hungria, como

ao interior da Catedral de Santo Estevão.

as pimentas, o vinho Tokaji, aguar-

Retorno ao hotel.

dentes e especiarias. Retorno ao hotel.

DIA 6

BUDAPESTEBRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo.Continuação para Praga e hospedagem.
À tarde, breve passeio percorrendo o
caminho que nos tempos medievais
os reis faziam após a coroação na
Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da
cidade e conhecer os núcleos mais antigos de Praga.



DIA 7
PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 8
PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Praga.

DIA 9

PRAGA - DRESDEN BERLIM
Café da manhã e saída para Dresden,
uma das cidades mais belas da Alemanha, situada às margens do rio
Elba, chamada também de a `Florença
do Elba`que sofreu grandes danos
durante bombardeio da aviação
norte-americana, mas atualmente
recuperou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a jóia barroca de Zwinger, a Ópera de Semper
e a Igreja da Corte. Continuação da
viagem para Berlim. Hospedagem.

DIA 10
BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
de Humboldt e Museu de Pérgamo.
Ao finalizar a visita oferecemos um
passeio de barco pelo rio Spree, a
melhor forma de admirar esta bonita
cidade e seus belos edifícios e pontes.
Tarde livre e hospedagem.

DIA 11
BERLIM
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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TARIFAS EM EUROS

HOTÉIS PREVISTOS

(ou similares na categoria, conforme a cidade)
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTe: CORINTHIA
INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
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SAÍDAS INVERNO 2021/22
NOVEMBRO����������������������� 4
DEZEMBRO����������������������� 2
JANEIRO������������������������� 6
FEVEREIRO���������������������� 17
MARÇO�������������������� 10, 24, 31

UA

CZ

( )
( )

SERVIçOS INCLUÍDOS EM PRIVATIVO
8 noites com café da manhã tipo buffet
• Visitas locais e transporte entre as cidades
em veículo privativo com motorista-guia em
português
• Jantar de boas-vindas

por pessoa em duplo
Base 6 pax € 2115,–
Base 5 pax € 2315,–
Base 4 pax € 2615,–
Base 3 pax € 3115,–
Base 2 pax € 4120,–
Suplemento
individual: € 720,-

TURQUÍA

CÓDIGO:
INDVBP

6

PASSEIOS
INCLUÍDOS

9 DIAS

CAPITAIS IMPERIAIS
DIA 1
VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Recepção pelo
nosso guia e breve introdução do
itinerário. Jantar de boas-vindas no
exclusivo restaurante Marchfelderhof
com bebidas incluídas.

DIA 2
VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes
e Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial
“Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio
do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre e hospedagem em Viena.

DIA 3
VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem.

DIA 4
VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem em
Budapeste.

DIA 5
BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel.
Acomodação.

DIA 6
BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro
antigo. Continuação para Praga e
hospedagem. À tarde, breve passeio
percorrendo o caminho que nos
tempos medievais os reis faziam após
a coroação na Catedral de São Vito.

Oportunidade para apreciar as mais
belas vistas da cidade e conhecer os
núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7
PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela
ma- nhã, tour panorâmico passando
pelos monumentos históricos mais
interessantes da cidade como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a

pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 8
PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem
em Praga.



DIA 9
PRAGA
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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(ou similares na categoria, conforme a cidade)

PRAGA
UA

CRACOVIA

CZ
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FR

( ) 		
VIENA: INTERCONTINENTAL
AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
BUDAPESTE: RADISSON BEKE
( )
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
)
CRACóVIA: RADISSON BLU KRAKOW
VARSóVIA: RADISSON COLLECTION
( )
BERLÍm: INTERCONTINENTAL

SERVIçOS INCLUÍDOS EM PRIVATIVO
• 14 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas
• Visitas locais e transporte entre as cidades
em veículo privativo com motorista-guia em
português

15 DÍAS
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TARIFAS EM EUROS
por pessoa em duplo
Base 6 pax € 4340,–
Base 5 pax € 4835,–
Base 4 pax € 5570,–
Base 3 pax € 6815,Base 2 pax € 9285,–
Suplemento
individual: € 1260,-

TURQUÍA

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

9

PASSEIOS
INCLUÍDOS

TRIÂNGULO DA EUROPA ORIENTAL
DIA 1
Viena
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação. Recepção pelo
nosso guia e breve introdução do
itinerário. Jantar de boas-vindas no
exclusivo restaurante Marchfelderhof
com bebidas incluídas.

DIA 2
Viena
Café da manhã e visita panorâmica percorrendo a “Ringstrasse“ com
seus suntuosos monumentos como
a Ópera, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro
Nacional, Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe
Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Caminhada pelo centro antigo de
Viena passando pelo Relógio Anker,
Bairro Judeu, Praça Freyung com seus
palácios e a Praça dos Heróis, onde
está o Palácio Imperial. O passeio
termina com a visita ao interior da
Catedral de Santo Estevão. Retorno ao
hotel. Tarde livre.

DIA 3
Viena
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. Possibilidade de
excursão ao famoso Vale do Danúbio
(não incluída).
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DIA 4
VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem em
Budapeste.

DIA 5
BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel.

DIA 6
BudapestE Bratislava - Praga
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem.
À tarde, breve passeio percorrendo o
caminho que nos tempos medievais
os reis faziam após a coroação na
Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da
cidade e conhecer os núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7
Praga
Café da manhã no hotel. Pela manhã,
tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e também
visita ao interior do Castelo de Praga.
Numa pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade Antiga
com seu relógio astronômico, a igreja
gótica da Virgem de Tyn e a famosa
Ponte Carlos. Tarde livre.

DIA 8
Praga
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.



DIA 9
Praga - CRACOVIA
Café da manhã e saída para Cracóvia,
antiga capital da Polónia e sede do arcebispado, onde se destacam esplêndidos monumentos que nos recordam o apogeu desta cidade milenar.
Hospedagem em Cracóvia.

DIA 10
Cracóvia
Café da manhã e visita à cidade. Cracóvia fascina pelos seus tesouros arquitetônicos e artísticos, como o conjunto arquitetônico da Colina de Wawel,
durante séculos residência dos reis da
Polônia, a Igreja de Santa Maria e seu
centro antigo, onde se encontra uma
das maiores praças medievais da Europa, rodeada por edifícios históricos.
Tarde livre. Hospedagem em Cracóvia.

DIA 11
Cracóvia Czestochova - Varsóvia
Pela manhã, saída para Czestochowa,
capital religiosa da Polônia e centro

de peregrinação, mundialmente conhecida por seu convento de Jasna
Góra onde se encontra a capela da
Natividade de Maria, com a imagen
da “Virgem Negra“. Após a visita ao
interior do convento continuação até
Varsóvia. Hospedagem.

DIA 12
Varsóvia
Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real que
abrange o núcleo antigo da cidade,
o Parque Real Lazienki com seu monumento a Chopin, a igreja de Santa
Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre
e hospedagem em Varsóvia.

DIA 13
Varsóvia - BERLIM
Café da manhã e saída para Berlim.
Hospedagem em Berlim.

DIA 14
BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
Humboldt e Museu de Pérgamo. Tarde
livre e hospedagem.

DIA 15 Qui BERLIM
Café da manhã e traslado ao aeroporto
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SK
VIENA
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LJUBLIANA
IT OPATIJA

HOTÉIS PREVISTOS
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CZ
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ZAGREB

(ou similares na categoria, conforme a cidade)
( )
Viena: INTERCONTINENTAL
Liubliana: GRAND PLAZA
( )
Opatija: AMADRIA ROYAL
( )
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: COURTYARD BY MARRIOTT
Zagreb: SHERATON
( )

MD

HU
RO

HR
BA

SPLIT

RS
SARAJEVO

DUBROVNIK

( )

TARIFAS EM EUROS

SERVIçOS INCLUÍDOS EM PRIVATIVO
• 12 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas
• Visitas locais e transporte entre as cidades
em veículo privativo com motorista-guia em
português

por pessoa em duplo
Base 6 pax € 4095,–
Base 5 pax € 4570,–
Base 4 pax € 5280,–
Base 3 pax € 6470,Base 2 pax € 8840,–
Suplemento
individual: € 1300,-

10 PASSEIOS
INCLUÍDOS

TURQUÍA

CÓDIGO:
INDVIEZAG

13 DÍAS

DESCUBRA A CROÁCIA
DIA 1
VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação. Recepção pelo
nosso guia e breve introdução do
itinerário. Jantar de boas-vindas no
exclusivo restaurante Marchfelderhof
com bebidas incluídas.

DIA 2
VIENA
Café da manhã e visita panorâmica
percorrendo a “Ringstrasse“ com os
seus suntuosos monumentos como
a Ópera, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro
Nacional, Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe
Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Em seguida caminhamos pelo centro
antigo de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung
com seus palácios e a Praça dos
Heróis, onde está o Palácio Imperial. O
passeio termina com visita ao interior
da Catedral de Santo Estevão. Retorno
ao hotel. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 3
VIENA - LIublIana
Café da manhã e saída em ônibus para
LIublIana, capital da Eslovênia. Visita a
pé ao centro histórico onde se destacam a Prefeitura, a Fonte de Robba, as
Três Pontes, a Universidade e o Parlamento. Hospedagem en LIublIana.

DIA 4
LIublIana - OPATIJA
Café da manhã e continuação para
Postojna, famosa por suas cavernas.
A visita será feita em trem turístico
mineiro, passando pelas cavernas conhecidas como Salão de Baile e Paraíso. O ponto mais chamativo é a gruta
abobadada conhecida como a Sala de
Concertos. Continuação para a cidade
de Opatija, situada no arquipélago
de Ístria. De finais do século XIX até
a Primeira Guerra Mundial, Opatija
foi o centro de saúde por excelência
do Império Austro-Húngaro e ainda
restam muitas mansões luxuosas que
conservam todo o esplendor do passado. Recomendamos caminhar pelo
Passeio Marítimo ou pelos parques de
Opatija, que abrigam árvores e plantas centenárias. Hospedagem.

DIA 5
OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Café da manhã e saída para Zadar.
Visita panorâmica à cidade, que foi
o centro administrativo da Dalmácia
bizantina e ganhou fama em toda a
Europa no século XVIII. Visitamos as
ruínas do Fórum Romano e a Igreja de
São Donato do século IX. Continuação
para Split, principal cidade da região
da Dalmácia. Hospedagem.

DIA 6
SPLIT
Café da manhã e visita ao centro
histórico. Split é a principal cidade da
Dalmácia, com 190.000 habitantes,
situada numa península do Mar
Adriático. O crescimento de Split está
vinculado ao colossal Palácio Diocleciano, atual centro da cidade. A antiga
“Piazza del Duomo“ era o vestíbulo
do palácio, da Catedral de São Doimo,
do templo de Júpiter, do Batistério,
do belo campanário e do templo de

Esculápio. Tarde livre e hospedagem.

DIA 7
SPLIT - DUBROVNIK
Café da manhã e continuação margeando a escarpada costa da Dalmácia, da qual se descortina uma paisagem encantadora com diversas ilhas
às margens do Mar Adriático. Chegada à tarde em Dubrovnik, a famosa
‘Pérola do Adriático‘ e visita à cidade
antiga, declarada patrimônio universal pela Unesco. Pontos de particular
interesse: Igreja Franciscana do século XIV, Palácio Rector, Catedral e o
Mosteiro Dominicano. Uma obra-prima do Renascimento que serviu de
defesa aos cidadãos é a torre Minceta,
a maior da muralha e a mais bem conservada da Europa. Hospedagem.

DIA 8
DUBROVNIK
Café da manhã e hospedagem.

DIA 9
DUBROVNIK
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de excursão a Montenegro (não
incluída), visitando as cidades e vilarejos mais bonitos do país como Perast,
Kotor e Budva. Hospedagem.

DIA 10
DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Café da manhã e saída para a Bósnia
e Herzegovina, com parada em Medjugorje, lugar de peregrinação pelas
mais recentes aparições da Virgem
Maria. Continuação para Mostar, antiga capital da Bósnia e Herzegovina
e cidade emblemática na guerra da
Bósnia 1992-1995 pela destruição da
Ponte Antiga, reconstruída em 2004.
A cidade é desde muitos séculos um
grande caldeirão no qual diferentes
culturas e religiões se mesclam e se

manifestam em convivência pacífica.
O centro antigo é a parte mais visitada com suas ruas medievais com
pequenas lojas de artesanato, típicas
da região. Continuação para Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina,
sede religiosa do Supremo Mufti dos
muçulmanos, do bispo metropolitano, da igreja ortodoxa sérvia e sede
do arcebispado da igreja católica que
ganhou fama internacional também
pelo assassinato do arquiduque Franz
Ferdinand da Áustria (1914), o que
acabou provocando a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Hospedagem
em Sarajevo.

DIA 11
SARAJEVO
Café da manhã e visita à cidade que
fascina por sua multinacionalidade
que segue em paralelo com uma diversificação cultural de muitos séculos
evidência da em uma de suas maiores
atrações arquitetônicas, a famosa
Mesquita Husfreg Beg do século XVII,
com sua magnífica ornamentação de
estalactites sob a cúpula. Visitamos
também o pitoresco bazar “Bas Carsija“ do século XV, no centro histórico
da cidade, o bairro austro-húngaro e
o estádio Olímpico. Tarde livre para
compras. Hospedagem em Sarajevo.

DIA 12
SARAJEVO - ZAGREB
Café da manhã e saída para Zagreb,
capital da Croácia. Chegada e passeio
pelo centro antigo, onde se destacam
o Palácio do Governo, a catedral de
Santo Estevão e igreja de São Marcos.
Hospedagem.

DIA 13
ZAGREB
Café da manhã e traslado ao aeroporto..
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ABRIL�������������������������� 25
MAIO������������������������� 9, 23
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SERVIçOS INCLUÍDOS EM PRIVATIVO
• Visitas locais e transporte entre as cidades
em veículo privativo com motorista-guia em
português
• 9 noites com café da manhã tipo buffet

CÓDIGO:
INDALAUS

BY

NL
PL

BE
FRANKFURT

(ou similares na categoria, conforme a cidade)
Frankfurt: MARRIOTT
( )
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck: AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNIque: SHERATON ARABELLA
( )
salZburgo: AUSTRIA TREND EUROPA
VIENA: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN

RU

LT
RU

HOTÉIS PREVISTOS

8

LV

DK

IE

DE
UA

CZ

HEIDELBERG

MUNICH SALZBURGO

FR
CH

INNSBRUCK

AT
SI

IT

SK
MD

VIENA
HU
RO

HR
BA

RS

TARIFAS EM EUROS
por pessoa em duplo
Base 6 pax € 2720,–
Base 5 pax € 3060,–
Base 4 pax € 3570,–
Base 3 pax € 4435,Base 2 pax € 6150,Suplemento
individual: € 720,-

TURQUÍA

€ 140,– por pessoa
suplemento alta
temporada em Munique
setembro 26

PASSEIOS
INCLUÍDOS

10 DÍAS

ALEMANIA ROMÁNTICA Y AUSTRIA
DIA 1
Frankfurt
Chegada ao aeroporto, traslado
ao hotel e acomodação. Recepção
pelo nosso guia e breve introdução
do itinerário.

DIa 2
FRANKFURT HEIDELBERG
Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica nàs margens do rio Reno.
Embarque em cruzeiro fluvial que
passa por encantadoras paisagens
seguindo para a localidade de Sankt
Goarshausen, onde desembarcamos.
Continuação para Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha. Com sua romântica atmosfera
tirada de um conto de fadas e sua idílica localização entre florestas e vinhedos bem ao lado do rio Neckar, combina vida estudantil, becos pitorescos,
locais românticos e jovens, cultura e
monumentos impressionantes. Acomodação em Heidelberg.

DIa 3
HEIDELBERG innsbruck
Café da manhã e saída para a fronteira da Suíça com Alemanha, onde está
localizada a ilha de Mainau, um lugar
único do Lago de Constança, famoso
por seus 20.000 tipos de plantas, que
inclui flores exóticas únicas, além de
animais que raramente associaríamos

8

à região dos Alpes. Visita a um grande
jardim de 45 hectares, onde a diversidade e esplendor das plantas em floração merecem uma visita obrigatória.
Entre as principais atrações de Mainau
se destacam também a escadaria italiana em forma de cachoeira e flores,
as coníferas e sequoias gigantes, e os
jardins de frutas tropicais. À tarde, saída para Innsbruck e acomodação.



DIA 4
Innsbruck
Café da manhã e visita panorâmica
incluindo o mausoléu do imperador
Maximilian e o centro antigo, onde se
destaca o famoso “Telhado de Ouro“.
Tarde livre para compras. Hospedagem em Innsbruck.

DIA 5
Innsbruck - MUNIQUE
Café da manhã e em seguida visita ao
Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Ludwig II de Bavária, mais
conhecido pelo apelido de “Rei Louco“.
A construçao foi inspirada nos castelos
medievais dos “Cavaleiros Teutônicos“
e seus salões aludem a mitos, fábulas
e lendas. Em seguida, visita ao Palácio
de Linderhof, o menor dos três palácios construídos por Ludwig ll da Bavária, que pretendia emular o Castelo
de Versailles. À tarde, continuação da
viagem para Oberammergau, célebre
por seu Auto da Paixão, que data de
1633 e é representado a cada 10 anos.

Em seguida, visita também à Abadia
Beneditina de Ettal, fundada pela Casa
de Wittelsbacher. Continuação para
Munique passando pela parte alpina
da Baviera e pelo famoso Lago Tegernsee. Acomodação.

DIA 6
MUNIQUE
Café da manhã e visita panorâmica à
capital da Bavária, nas margens do rio
Isar e na base norte dos Alpes. Destaque
para a Catedral de Nossa Senhora,
austera construção do gótico tardio,
igreja gótica do Espírito Santo, igreja
de São Miguel e São Nepomuceo. De
fama mundial é a Antiga Pinacoteca,
por sua coleção de pinturas da escola
flamenca-holandesa, alemã e francesa
e a Gliptoteca com esculturas antigas
da Assíria, Egito, Grécia e Roma. Visitamos também os jardins do Palácio das
Ninfas. Tarde livre. Acomodação.

DIA 7 MUNIQUE - SALZBURGO
Café da manhã e saída para Salzburgo passando pela fabulosa paisagem
alpina da Bavaria. Chegada e visita
panorâmica à cidade, passando pelo
encantador centro antigo, onde se
destaca o local de nascimento de Mozart, a Catedral e a Fortaleza. Acomodação em Salzburgo.

DIA 8
salzburgo -Viena
Café da manhã e saída para Viena pas-

sando pela região de Salzkammergut,
com suas maravilhosas montanhas
e inúmeros lagos. Chegada em St.
Wolfgang, pitoresco vilarejo da área,
para um curto passeio. Prosseguimento para Bad Ischl, onde o imperador
Franz Joseph costumava passar suas
férias. Continuação para Viena. Acomodação.

DIA 9
VIENA
Café da manhã e visita panorâmica
percorrendo a “Ringstrasse“ com os
seus suntuosos monumentos, como a
Ópera, museus de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro
Nacional, Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe
Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Em seguida caminhamos pelo centro
antigo passando pelo Relógio Anker,
Bairro Judeu, Praça Freyung com seus
palácios e a Praça dos Heróis, onde
está o Palácio Imperial. O passeio
termina com a visita ao interior da
Catedral de Santo Estevão. Retorno ao
hotel. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 10
Viena
Café da manhã e traslado ao aeroporto
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MONTREUX
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(ou similares na categoria, conforme a cidade)
MUNICH: SHERATON ARABELLA PARK
ZURIque: LEONARDO RIGIHOF
INTERLAKEN: HOTEL DU NORD
PT
MONTREUX: FAIRMONT
ES
MILÃO: NYX HOTEL MILANO
( )

SERVIçOS INCLUÍDOS EM PRIVATIVO
• Visitas locais e transporte entre as cidades
em veículo privativo com motorista-guia em
português
•11 noites com café da manhã tipo buffet

CÓDIGO:
INDSUI
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TARIFAS EM EUROS

TURQUÍA

por pessoa em duplo
Base 6 pax € 3955,–
Base 5 pax € 4410,–
Base 4 pax € 5090,–
Base 3 pax € 6225,Base 2 pax € 8490,–
Suplemento
individual: € 1450,-

PASSEIOS
INCLUÍDOS

12 DÍAS

PEROLAS SUíÇAS

DIA 1
MUNIQUE
Chegada ao aeroporto, traslado
ao hotel e acomodação. Recepção
pelo nosso guia e breve introdução
do itinerário.

DIA 2
MUNIQUE
Café da manhã e visita panorâmica
à capital da Bavária, nas margens do
rio Isar e na base norte dos Alpes.
Destaque para a Catedral de Nossa
Senhora, austera construção do gótico
tardio, igreja gótica do Espírito Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceo. De fama mundial é a Antiga Pinacoteca, por sua coleção de pinturas
da escola flamenca-holandesa, alemã e
francesa e a Gliptoteca com esculturas
antigas da Assíria, Egito, Grécia e Roma.
Vale a pena mencionar também o Museu Alemão um dos maiores na área
técnica indústria e ciência em geral. Visitamos também os jardins do Palácio
das Ninfas. Tarde livre.

DIA 3
MUNIQUE Cataratas do Reno - ZURIQUE
Café da manhã e saída para Schaffhausen, famosa pelas Cataratas do
Reno, a maior cachoeira na Europa
Central. Passagem pelo centro antigo de Schaffhausen, fechado para
automóveis que é considerado um
dos mais pitorescos de toda a Suíça.
Chegada em Zurique à tarde e acomodação.

DIA 4
ZURIQUE
Café da manhã e vista à cidade, na
qual se destaca especialmente o centro histórico com a catedral, a antiga
prefeitura e a Porta de San Martin.
Continuação pelo centro de comércioe financeiro, Bahnhofstrasse, Igreja
de Fraumünster, o Limmatquai e o
bairro da Universidade. Acomodação.

pelas suas janelas vistas espetaculares
da face norte do Eiger e do mundo
glacial. No topo se abre para os visitantes um maravilhoso mundo alpino feito de gelo, neve e rocha. Retorno
em trem para Grindelwald, onde nosso ônibus nos espera para voltar para
Interlaken. Hospedagem.


DIA 5

Interlaken - BERNA MONTREUX
Café da manhã e partida para Berna,
capital da Suíça, Patrimônio Cultural
da humanidade e uma das cidades
medievais mais bem preservadas da
Europa. Breve visita panorâmica com
destaque para a Torre do Relógio e
a Catedral de São Vicente do século
XV. Breve parada e continuação para
Montreux. Acomodação.

ZURIQUE - Lucerna Interlaken
Café da manhã e continuação para
Lucerna cidade medieval nàs margens
do Lago de Lucerna (Quatro Cantões).
O ponto de atração é a famosa Ponte
da Capela, construída em madeira em
1333, coberta e decorada com várias
pinturas. Breve parada e continuação
para Interlaken situada entre dois lagos, Thun e Brienz, cuja atração é a
majestosa paisagem que a rodeia com
os picos da região de Jungfrau com
mais de 4000 metros de altura.

DIA 6
Interlaken
Café da manhã e excursão à la famosa
montanha Jungfraujoch. Partida
em ônibus até à pequena cidade de
Lauterbrunnen para embarque no
trem alpino para a estação de “ Kleine
Scheidegg”. Há mais de 100 anos a ferrovia Jungfraubahnen sobre à estação
de trem de maior altitude da Europa,
a 3454 m acima do nível do mar. De
Kleine Scheidegg o trem cremalheira
sobe durante todo o ano o íngreme
túnel até Jungfraujoch. O túnel que
foi construído entre 1896 e 1912
tem comprimento de 7 km desde a
estação Eigergletscher. Duas paradas
nas galerias da montanha oferecem


DIA 7


DIA 8

MONTREUX - GENEBRA
MONTREUX
Café da manhã e excursão à Genebra.
Visita à cidade passeando pela Promenade Du Lac e Jardim Inglês, onde
se pode apreciar o famoso relógio
floral, símbolo da importância que
contínua tendo a indústria de relógios
para a cidade. Genebra é o berço de
personagens ilustres, como Calvino,
Rousseau, Voltaire e Henri Dunant,
fundador da Cruz Vermelha. O emblema da cidade é o jorro de fonte mais
alto do mundo que atinge a altura de
140 metros. A água dispara a 100 km
por hora e uma válvula lhe dá uma
aparência branca brilhante que pode
ser vista ainda melhor à noite. Passamos pelo centro histórico onde se ergue a famosa catedral calvinista de St
Pierre, na qual João Calvino pregava.

Uma atração que visitamos é o Parc
des Bastions com o Monumento aos
Reformadores, homenagem aos pais
da Reforma calvinista. Tempo livre e
retorno a Montreux. Acomodação.

DIA 9
MONTREUX
Café de manhã e dia livre.

DIA 10
montreux- MILÃO
Café da manhã e saída para a Itália cruzando os Alpes pelo túnel de San Bernardino com extensão de 7 quilômetros, entrando na Itália pelo Valle
d‘Aosta. Chegada à tarde em Milão,
capital da Lombardia e segunda maior
cidade do país. Acomodação a Milão.

DIA 11
MILÃO
Café da manhã e visita ao interior
da famoso Duomo de Milão, a maior catedral gótica do mundo cuja
construção começou em 1386. Na
frente da catedral encontra-se a Galleria Vittorio Emanuele II, enormes
galerias comerciais da Belle Époque.
Foram construídas com o objetivo de
comunicar a Piazza del Duomo com a
Piazza della Scala e logo se tornaram
um dos locais mais populares de
Milão. Tarde livre e acomodação.

DIA 12
MILÃO
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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ABRIL�������������������������� 30
MAIO������������������������ 14, 28
JUNHO����������������������� 11, 25
JULHO������������������������ 9, 23
AGOSTO����������������������� 6, 20
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SE

NO

LOEN

FI

LILLEHAMMER
BERGEN

HOTÉIS PREVISTOS

ESTOCOLMO

EE
LV

DK
COPENHAGUE

RU

LT
RU
BY

NL
PL

BE

SERVIçOS INCLUÍDOS EM PRIVATIVO

TARIFAS EM EUROS
por pessoa
DE em duplo
CZ
Base 6 pax € 5140,–
Base 5 pax € 5620,–
Base
CH4 pax € 6355,–
AT
Base 3 pax € 7720,Base 2 pax € 9990,–
SI
IT
Suplemento
individual: € 1190,-

• Visitas locais e transporte entre as cidades
em veículo privativo com motorista-guia em
português
FR
• 10 noites com café da manhã tipo buffet
• 1 noite cruzeiro DFDS, cabine externa 		
com café da manhã buffet
• 1 jantar em Loen
• 1 noite cruzeiro Viking Line, cab. ext. c/ janela

5

13 DÍAS

HELSINKI

OSLO

(ou similares na categoria, conforme a cidade)
CopenhagUE: ADMIRAL
( )
Oslo: THON OPERA
( )
Bergen: RADISSON ROYAL
( )
Loen: ALEXANDRA
( )
IE
Lillehammer:
( )
SCANDIC LILLEHAMMER
GB
Estocolmo:
COURTYARD BY MARRIOTT
Helsinque: SOKOS PRESIDENTTI
( )

UA
SK
MD
HU
RO

HR
BA

RS

PASSEIOS
INCLUÍDOS

CÓDIGO:
INDFMHEL

TURQUÍA

FJORDS E HELSINQUE
DIA 1
Copenhague
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Recepção pelo
nosso guia e breve introdução do
itinerário.

DIA 2
Copenhague
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo os principais monumentos e lugares históricos como
a Praça da Prefeitura, o Palácio Christiansborg, atual sede do Parlamento,
a fonte da Deusa Gefion e o porto Nyhavn com suas encantadoras casas do
século XVII; e como não poderia deixar
de ser, o símbolo da cidade, a famosa
Pequena Sereia. Acomodação .

DIA 3
Copenhague - OSLO
Café da manhã. Às 15:30h traslado
para o porto e embarque no cruzeiro
DFDS para Oslo. Acomodação em cabine externa com janela.

DIA 4
oslo
Café da manhã a bordo e chegada em
Oslo às 09:00h. Desembarque e visita
à “capital viking“, situada ao fundo do
fjord homônimo, passando pela Prefeitura, pelo castelo Akershus, Palácio
Real, Parlamento e Parque Vigeland
com as famosas esculturas em bronze de Gustav Vigeland, que simbolizam o ciclo da vida do ser humano
e o grande monólito com seus 121
corpos entrelaçados. À tarde, passeio
opcional (não incluído) aos museus
marítimos situados na ilha Bygdöy,
com visita aos famosos barcos vikings

10

dos quais se destaca o barco da Rainha
Viking Asa. Em seguida veremos o
museu Framhaus, com o barco polar
Fram, construído para o capitão Nansen em sua epopéia ao Polo Norte.
Tarde livre para passear pelo animado distrito de Oslo conhecido como
Akerbrygge, instalações portuárias
revitalizadas com restaurantes, bares,
discotecas e lojas. Hospedagem.



DIA 5
OSLO - BERGEN
Café da manhã e saída para Bergen.
Durante a rota panorâmica de hoje,
passamos pelo Parque Nacional Hardangervidda que com 3.422 km² é o
maior do país. Atravessamos a ponte
suspensa de Hardanger, uma das espetaculares obras de engenharia do
país que nos permite admirar o Fjord
de Hardanger, o terceiro em comprimento da Noruega e daí seguimos
pelo Vale de Voss para chegar a Bergen. Acomodação.



DIA 6
BERGEN
Café da manhã e visita panorâmica à
capital dos fjords. A sua localização
geográfica, rodeada por 7 colinas e nas
margens do Mar do Norte, faz com que
seja uma das mais bonitas e pitorescas
cidades da Escandinávia. Durante a
visita passamos por lugares de maior
interesse como a Fortaleza Bryggen
com seu famoso mercado de peixe,
Igreja de Maria, Grieghallen e naturalmente visitamos o interior do Bairro
Hanseático. Tarde livre e acomodação
em Bergen.

DIA 7
BERGEN - LOEN
Café da manhã e saída para Gudvangen, onde embarcamos em um
ferry para percorrer o mais longo e
profundo fjord do país, o Sognefjord.
Ao chegar em Flam, desembarque
e continuação para Loen passando
pelo glaciar Boyabreen. Acomodação
e jantar buffet típico norueguês.



DIA 8
LOEN - LILLEHAMMER
Café da manhã e saída para Hellesylt
para um cruzeiro de 1 hora pelo Fjord
de Geiranger, com suas cachoeiras
das Sete Irmãs e o Pretendente. Desembarque em Geiranger e subida
pela espetacular estrada de Dalsnibba que ascende mais de 1000m e
nos oferece fascinantes paisagens e
curiosidades. Chegada a Lom, cidade
pitoresca e importante pela igreja medieval de madeira, uma das maiores e
um das poucas que tem cabeças de
dragão originais. Tempo livre e depois
continuação para Lillehammer, sede
olímpica dos Jogos de 1994. Acomodação em Lillehammer.

DIA 9
LILLEHAMMER ESTOCOLMO
Café da manhã e saída para Estocolmo. No percurso atravessamos as interessantes paisagens de Varmland,
uma das 21 províncias que compõem
a Suécia com lagos e florestas. Chegada à tarde a Estocolmo e acomodação
em Estocolmo.

DIA 10 ESTOCOLMO Café da manhã e visita panorâmica à
capital da Suécia, que está assentada
em 14 ilhas unidas entre si por belas
pontes e é conhecida mundialmente
como a “Rainha das Águas“. Hospedagem em Estocolmo.

DIA 11 ESTOCOLMO Cruzeiro - HELSINQUE
Café da manhã e dia livre. Às 15:30h,
traslado para o porto para embarque
no cruzeiro Viking Line para Helsinque, que dispões de 3 restaurantes,
clube noturno, discoteca e lojas livres
de impostos. Na travessia passamos
por um belo arquipélago de mais de
24.000 ilhas que se estende pela costa
sueca e finlandesa. Acomodação em
cabines duplas externas categoria A.

DIA 12
HELSINQUE
Café da manhã buffet a bordo e
chegada em Helsinque às 10:00h.
Desembarque e visita panorâmica à
capital da Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“,
passando pela Igreja Ortodoxa da
Trindade, vestígio do Domínio russo,
Praça do Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja luterana de planta circular
escavada na rocha cuja cúpula tem a
forma de uma gigantesca espiral com
filetes de cobre. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 13
HELSINQUE
Café da manhã e traslado ao aeroporto
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MAIO�������������������������� 19
JUNHO���������������������� 2, 16, 30
JULHO����������������������� 14, 28
AGOSTO���������������������� 11, 25
SETEMBRO��������������������� 8, 22
OUTUBRO������������������������ 6
DK

HOTÉIS PREVISTOS

SAN PETERSBURGO

SUZDAL
LV

MOSCÚ
RU

LT

(ou similares na categoria, conforme a cidade)
RU
SÃo PETERSBURGO: kempinski
MOSCÚ:
St. regis nikolskaya
NL
mARRIOTT aURORA
Suzdal: PUSHKARSKAYA SLOBODA
PL
BE
Yaroslavl: PARK INN
MoscOU:DE
COURTYARD BY MARRIOTT
CZ CENTER
MOSCOW CITY
FR

YAROSLAVL

EE

BY

UA
TARIFAS
EM EUROS

SK

SERVIçOS INCLUÍDOS EM PRIVATIVO
CH

AT
• Visitas locais e transporte
entre as cidades
HU
em veículo privativoSIcom motorista-guia
em
HR
português
IT
• 8 noites com café da manhã tipo buffet
BA
• 5 refeições
RS
• Passagem aérea Moscou-São Petersburgo

RO

por pessoa em duplo
Base 6 pax € 3360,–
Base 5MD
pax € 3560,–
Base 4 pax € 3870,–
Base 3 pax € 4150,Base 2 pax € 4990,–
Suplemento
individual: € 790,-

10 PASSEIOS
INCLUÍDOS
1 VOO
INCLUIDO

CÓDIGO:
INDLMR

9 DÍAS

TURQUÍA

DESCUBRA A RÚSSIA
DIA 1 SÃo PETERSBURGO
Chegada em São Petersburgo e traslado ao hotel. À tarde visita panorâmica
à cidade sem dúvida a mais bela de
toda a Rússia, construída pelo Czar
Pedro O Grande nnàs margens do
rio Neva, assim como ao interior da
Catedral de São Isaac. Hospedagem.

DIA 2 SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu
Hermitage, uma das mais famosas
pinacotecas do mundo, e à Fortaleza
de São Pedro e São Paulo. Tarde livre.
Acomodação em São Petersburgo.

DIA 3 SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e excursão a Peterhof.
Visita interior da antiga residência de
Verão de Pedro o Grande. Em seguida
pode-se apreciar o pitoresco parque
com suas famosas fontes. Acomodação em São Petersburgo.

DIA 4 SÃoPETERSBURGO-MOSCOU
Café da manhã e traslado ao aeroporto para voo regular para Moscou.
Chegada e traslado ao hotel. À tarde,
visita panorâmica a Moscou percorrendo suas grandes avenidas e ruas.
Destaque para a famosa Praça Vermelha, Catedral de São Basílio e o centro de comércio“Gum”. Hospedagem
em Moscou.

DIA 5 MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida

que acolhe as melhores e as mais
elegantes obras de arte decorativa
russa e estrangeira do século IV ao
XX, a maioria das quais estreitamente
relacionadas com os acontecimentos
históricos mais importantes do país.
A fundação do museu remonta ao
século IV e a maior parte da coleção
é composta por obras executadas
entre os séculos XVI-XVII. À tarde, visita às melhores e mais espetaculares
estações do metrô da capital russa.
Hospedagem em Moscou.

DIA 6 MOSCOU - VLADIMIR SUZDAL
Café da manhã e início do circuito do
“Anel de Ouro“, passando pelas antigas cidades russas de Suzdal, Vladimir,
Kostroma e Zagorsk, glória e orgulho
da cultura russa pelo valor arquitetônico e artístico, além da beleza
natural que as cerca. As terras de Vladimir e Suzdal desempenharam um
papel decisivo na formação do antigo
estado russo e oferecem aos nossos
olhos uma beleza inesquecível: campos, planícies, bosques e alamedas
que se perdem no horizonte, colinas suaves e pântanos misteriosos,
grandes e pequenos rios e lagos. Esta
área, com suas belas paisagens que
sintetizam a alma russa, estão marcadas nas obras imortais de Dostoievski,
Tolstoi e Turgeniev. Saída para Vladimir, fundada em 1108 por Wladimir I
de Monomach, tendo sido a capital da
Rússia em meados do século XII. Dignas de nota são a porta de ferro, em
sua dupla função de fortaleza e arco
do triunfo e a catedral da Assunção,
do século XII, com a clara intenção
de superar o esplendor arquitetônico

da catedral de Santa Sofia em Kiev.
Almoço em restaurante típico e continuação até Suzdal. Jantar e hospedagem.

DIA 7 SUZDAL - KOSTROMA YAROSLAVL
Café da manhã e visita ao interior do
Kremlin, a parte fortificada mais antiga da cidade, cercada por muralhas,
onde se destacam a Catedral da Natividade da Virgem com suas impressionantes cúpulas em forma de cebola e
o portão dourado com ícones do século XVII. Almoço e em seguida continuação da viagem para Kostroma,
situada na confluência do rio Kostroma com o Volga e fundada no século
XII, atualmente uma grande cidade
industrial. Grandes atrações artísticas
são o mosteiro de Ipatevski, o Palácio
dos Romanov e a Catedral da Trindade. Continuação até Yaroslavl. Jantar

e hospedagem em Yaroslavl.

DIA 8 YAROSLAVL - MOSCOU
Café da manhã e visita a Yaroslav, uma
das cidades mais antigas da Rússia,
conhecendo a Catedral da Transfiguração do Salvador e a Igreja do profeta
Elias, com a capela do Despojamento
da Sagrada Vestidura. Almoço e continuação até Sergiev Posad (Zagorsk),
cidade famosa pelo seu conjunto arquitetônico da Trindade. Neste conjunto sacro se ergue a catedral da Assunção, embelezada por suas cúpulas
azul celeste, que abriga o sepulcro de
Boris Gudonov, a igreja do Espírito
Santo, o Palácio dos Czares, do século
XVII. No final da tarde, saída para Moscou. Hospedagem.

DIA 9 MOSCOU
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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