TESOUROS DA EUROPA
FRANÇA /ALEMANHA / AUSTRIA/
ITÁLIA
14 a 28 de agosto/2018

ROTEIRO
Dia 14/08-TERÇA-FEIRA-SALVADOR/ PARIS: Apresentação no
aeroporto para saida com destino à Paris. Chegada no dia seguinte
Dia 15/08-QUARTA-FEIRA-PARIS: Chegada ao aeroporto de Paris e
traslado ao hotel. Alojamento. À noite, visita de Paris iluminada.

INCLUINDO
•
•
•
•
•
•
•

Passagens Aéreas
de ida e volta
Passeios conforme
Roteiro
descrito
acima
Entradas
nos
monumentos
e
museus incluídas
Hotéis de categoria
Turística com café
da manhã
Guia acompanhante
no Roteiro falando
Português.
Refeições descritas
no Roteiro
Seguro de Viagem

Dia 16/08-QUINTA-FEIRA -PARIS: Café da manhã. Tour de dia
inteiro na cidade de Paris: Champs Elysées, Place de la Concorde, o
Arco do Triunfo, Opera, Quartier Latin, Sorbonne, o Panteão, Les
Invalides, Ecole Militaire, Champ de Mars, etc.
Dia 17/08-SEXTA-FEIRA-PARIS: Café da manhã. Visita ao Louvre,
antigo Palácio Real da França. A tarde percorreremos o bairro de
boêmio de Montmartre. A noite jantar incluso.
Dia 18/08-SÁBADO-PARIS: Café da manhã. Passeio Bateau Mouche
pela manhã e à tarde o Palácio de Versalhes com os seus jardins,
residência real dos reis franceses.
Dia 19/08-DOMINGO-PARIS - BOPPARD - CRUZEIRO DO RENO - ST.
GOAR – FRANKFURt: Café da manhã. Saída, seguindo o curso do Reno
para chegar a Boppard. Embarque num cruzeiro que nos permitirá
ver a Rocha de Loreley e muitos castelos e vinhedos nas encostas do
rio Reno. Desembarcaremos em St. Goar e continuaremos nossa
viagem rumo a Praça Rommer, em Frankfurt para visita-la.
Alojamento.
Dia 20/08-SEGUNDA-FEIRA-FRANKFURT - ROTHENBURG - 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 faremos uma
visita ao castelo de Neuschwanstein de Luís II da Baviera, o Rei
Louco. Chegada a Innsbruck a noite Show com Jantar Tirioles.
Alojamento
Dia 21/08-TERÇA-FEIRA-INNSBRUCK - VERONA – VENEZA: Café da
manhã. Faremos um breve tour na cidade de Innsbruck e depois
atravessaremos os Alpes pela passagem de Brenner para dirigir-nos
a Verona. Tour de orientação para descobrir a cidade de Romeu e
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Julieta, cheia de palácios, igrejas e praças tornando-a numa
paisagem magnifica. Continuação até Veneza acomodação no hotel .

VALOR POR
PESSOA
Valor por pessoa: EUR
3.660,00 + taxa de
embarque
Condições Gerais:
1. Valores por pessoa
cotados em Euros
com o câmbio do dia
do pagamento.
2. Valores sujeitos à
alteração sem aviso
previo.
3. Forma Pagamento:
Entrada de 30% e
saldo em até 9 X
nos cartões ( visa
ou
master).
Consulte
–
nos
outras formas de
parcelamento
(
cheque ou boleto).

Dia 22/08-QUARTA-FEIRA-VENEZA – PISA - FLORENÇA: Café da
manhã.Iremos em barco até à Praça São Marco onde faremos um tou
r 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.
Depois faremos um passeio de gôndola. Fim da tarde seguiremos
para Florença
Dia 23/08–QUINTA-FEIRA-FLORENÇA: 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 para visita opcional ao museu
Academia e à tarde. A noite jantar incluso.
Dia 24/08-SEXTA-FEIRA-FLORENÇA –SIENA - ASSIS - ROMA: café da
manhã. Saída com destino à Siena, onde destacamos as Piazza Del
Campo, em seguida iremos visitar a cidade de Assis e a basílica de
San Francisco. No fim da tarde seguimos para Roma.
Dia 25/08-SÁBADO-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 . A tarde Visita aos Museus do
Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro.
Dia 26/08-DOMINGO-ROMA (NÁPOLES - CAPRI):Café da manhã. Dia
livre onde poderá realizar uma excursão Pompeia Nápoles e Capri.
Retorno para Roma no fim da tarde.
Dia 27/08-SEGUNDA-FEIRA - ROMA – Café da manha. Começaremos
um tour a Roma Barroca, passando pela Fontana de Trevi, Piazza
Navona. Jantar de confraternização.
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Dia 28/08-TERÇA-FEIRA - ROMA: Café da manhã e tempo livre até à
hora do traslado para o aeroporto para embarque com destino à
Salvador

