Paris, Países Baixos e Itália

18 DIAS

Saída do Brasil 07 de Julho de 2018

07/JUL: Brasil/Paris
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a
08/JUL: Paris.
Chegada no aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem. Às 19.30hs, terá lugar a reunião com o guia na recepção do hotel onde conheceremos ao
resto de participantes. À noite, visita, incluida de Paris iluminada´.
09/JUL: Paris
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
10/JUL: Paris
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.
11/JUL: Paris - Bruxelas
Café da manhã e partida para Bruxelas. Visita panorâmica destacando a Catedral de San Miguel, Manneken Pis, símbolo da cidade, e muito mais.
Hospedagem.
12/JUL: Bruxelas - Gante - Bruges
Café da manhã. Partida para Gante e visita panorâmica destacando a zona histórica, com a Adoração do Cordeiro Místico.Continuaremos até Bruges,
uma cidade que mantém a sua beleza medieval em cada esquina e onde faremos um tour para ver a Basílica do Santo Sangue, Praça Buro, Praça
Central, etc e, especialmente, seus canais românticos e o Lago do Amor. Hospedagem.
13/JUL: Bruges – Rotterdao - Delf - Haia - Amsterdã
Café da manhã e partida para Rotterdao, o maior porto da Europa. Posteriormente chegada a preciosa cidade de Delf, famosa por suas porcelanas.
Chegada a Haia capital administrativa dos Países Baixos e sede Real. Tempo livre e saída para Amsterdã. Hospedagem.
14/JUL: Amsterdam
Café da manhã e visita da 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. Hospedagem.
15/JUL: Amsterdam - Boppard - Cruzeiro do Reno - St. Goar - Frankfurt
Café da manhã. Saida para 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. Continuamos nossa jornada até à praça Rommer, em Frankfurt.
Hospedagem.
16/JUL: Frankfurt - Rothenburgo - Fussen - Innsbruck
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.
17/JUL: Innsbruck - Verona - Veneza.
Café da manhã. Atravessaremos os Alpes pela passagem de Brenner para dirigir-nos a Verona. Tour de orientação para descobrir a cidade de Romeu e
Julieta, cheia de palácios, igrejas e praças tornando-a numa paisagem magnifica. Continuação até Veneza. Possibilidade de visitar opcionalmente
Veneza iluminada e Hospedagem.
18/JUL: Veneza - Pisa - Florença
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 sua famosa “Torre Inclinada”. Continuação a Florença. Hospedagem.
19/JUL: Florença - Roma
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 e à tarde, partida para Roma, a cidade das sete colinas, onde opcionalmente poderão visitar a Roma
Barroca. Hospedagem.
20/JUL: Roma
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.

21/JUL: Roma (Nápoles - Capri).
Café da manhã. Dia livre onde poderá realizar uma excursão opcional a Nápoles e Capri. Hospedagem.
22/JUL: Roma/Madrid
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Madrid, chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
23/JUL: Madrid
Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade conhecendo os principais pontos de interesse turístico, tarde livre para ultimas compras.
24/JUL: Madrid/Brasil:
Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa
PARTE AÉREA: Favor consultar
PARTE TERRESTRE: DBL: € 2.435,00 / TRP: € 2.358,00 / SGL: € 3.365,00
Pacote inclui:
Hotéis de categoria Turística Superior/Primeira.
Café da manhã.
Ônibus de luxo com WIFI a bordo.
Guia acompanhante do Brasil, desde que o grupo tenha um mínimo de 25 participantes.
Seguro de viagem.

