
HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
 » ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+ 
- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
 » MADRID 
- FLORIDA NORTE 
- PRAGA 
- AC AVENIDA DE AMERICA
 »  BARCELONA 
- HESPERIA SANT JUST 
- HESPERIA SANT JOAN
 » PARIS 
- IBIS PARIS LA VILLETE CITE 
DES SCIENCES 
- MEDIAN PARIS 
CONGRESS

 » NIZA 
- IBIS NICE PROMENADE 
DES ANGLAIS  
- CAMPANILE NICE 
AEROPORT 
- KYRIAD NICE GARE
 » ZURICH 
- NOVOTEL ZURICH 
AIRPORT 
- MOVENPICK ZURICH 
- MEIERHOF (HORGEN)

 » ROMA  
- GRAN HOTEL FLEMING 
- MARC AURELIO EXCEL 
MONTEMARIO
 » FLORENCIA 
- MIRAGE 
- B & B NOVOLI
 » VENECIA 
- ALBATROS (MESTRE) 
- HOLIDAY INN VENECIA 
(MARGHERA)

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
FEVEREIRO 24
MARÇO 24
ABRIL 14
MAIO 051 191

JUNHO 161

JULHO 142

AGOSTO 112

SETEMBRO 221 291

OUTUBRO 061 27
NOV/DEZ

SUPLEMENTOS ADCIONAIS POR TEMPORADA:
   1. - US$ 100 /  2. - US$  200

DIA 01/02 [-] GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 194)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de bagagens, 
encontro com nosso representante/guia. Traslado para o hotel e 
Acomodação. 

DIA 3 [BB] ISTAMBUL-VENEZA (TK1867)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto Chegada ao aeroporto 
internacional de Veneza, assistência e traslado ao hotel para retirada 
das malas.
A seguir chegaremos ao Tronchetto para embarcar no Vaporetto 
para a Praça de São Marcos. Tempo livre até o encontro com o Guia, 
onde começaremos nosso passeio panorâmico a pé, por esta cidade 
única construída em 118 ilhas com românticas pontes e canais, 
admirando a magnífica fachada da Basílica de São Marcos, sua 
Torre do Sino, Palácio Ducal, a famosa Ponte de los Suspiros Tempo 
livre. Possibilidade de passeio opcional de gôndola pelos canais e 
navegação exclusiva pela Lagoa de Veneza. Acomodação.

DIA 4[BB] VENEZA-LUCERNA-ZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira com a Suíça e chegar 
a Lucerna, cidade medieval localizada às margens do Lago Lucerna, 
famosa por sua bela ponte de madeira, uma das mais antigas 
da Europa. Tempo livre. Opcionalmente, você pode fazer uma 
excursão à região alpina Klewenalp-Stockhütte (1.593 mts), subindo 
o teleférico mais longo da Suíça Central, que nos levará ao coração 
dos Alpes. Continuação para Zurique, importante centro financeiro 
da Suíça. Acomodação.

DIA 5 [BB] ZURIQUE-BASEL-PARIS (595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basel, localizada 
às margens do rio Reno. Tempo livre curto. Depois de cruzar a 
fronteira com a França, continuaremos nossa jornada para Paris. 
Hospedagem. Nesta primeira noite você pode fazer uma visita 
opcional à Paris Iluminada para se familiarizar com a bela capital 
francesa. Acomodação.

DIA 6 [BB] PARIS
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da Cidade Luz 
para conhecer seus lugares mais emblemáticos como a Place da 
Concordia, Arco do Triunfo, Champs Elysees, Ilha da Cidade,com 
a imponente Igreja de Notre Dame, Palácio Nacional dos Invalides 
onde está o túmulo de Napoleão , com uma breve parada no Champs 
de Mars para fotografar a Torre Eiffel. À tarde, recomendamos uma 
excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado 
Patrimônio da Humanidade, para ver sua arquitetura imponente e 
belos jardins. À noite, você tem a opção de assistir ao Lido de Paris, 
um dos shows mais famosos do mundo. Acomodação.

DIA 7 [BB] PARIS
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Recomendamos, 
pela manhã, uma excursão opcional, visitando o bairro de 
Montmartre ou bairro Latino e um cruzeiro no rio Sena, ou uma 
excursão opcional de dia inteiro à cidade de Bruges, na Bélgica, onde 
poderá desfrutar de um cruzeiro através dos canais, nesta cidade 
romântica, no verão e no inverno será substituída por uma visita à 
Câmara Municipal Medieval. Acomodação.

DIA 8 [BB] PARIS-BLOIS-VALE DO LOIRA-BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, com parada em 
Blois, cidade emblemática por seu belo castelo, com a fachada 
renascentista mais representativa do Vale. Continuação por Tours e 
Poitiers até chegar a Bordéus, capital da Aquitânia e Patrimônio da 
Humanidade, importante região vinícola. Acomodação.

DIA 9 [BB] BORDEAUX-MADRID (693 kms)
Café da manhã. Saída em direção à fronteira espanhola e entrada 
pelo norte da Espanha, via San Sebastián e Burgos, chegaremos na 
capital da Espanha, Madrid. Acomodação.

DIA 10 [BB] MADRID
Café da manhã. Pela manhã, tour panorâmico pela cidade com 
um amplo passeio pelas suas avenidas, praças e edifícios mais 
importantes: Gran Vía, Praça Cibeles e a Câmara Municipal, Puerta 
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente onde está localizado o 
Palácio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…. Resto do dia livre 
para compras ou atividades pessoais. Recomendamos uma excursão 
opcional à monumental cidade de Toledo. Acomodação.

DIA 11 [BB] MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Partida para Zaragoza. Breve parada para visitar a 
Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Padroeira de Hispanidad. 
Posteriormente, continuação para Barcelona. Breve tour panorâmico 
pela cidade por suas famosas avenidas, para admirar o contraste 
entre a parte medieval e o modernismo catalão, conhecendo seus 
edifícios mais representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, 
Sagrada Família. Acomodação.

DIA 12 [BB] BARCELONA-NICE (665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira com a França e fazer 
fronteira com a Côte d'Azur e cruzar a região da Provença Francesa, 
chegaremos a Nice, capital da Côte d'Azur e um dos centros turísticos 
mais populares, importante na área. Acomodação.Possibilidade 
de participar de excursão opcional para conhecer o Principado de 
Mônaco visitando a parte histórica, assim como a colina de Monte 
Carlo onde está localizado seu famoso cassino. 

DIA 13 [BB] NICE-PISA-ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável estrada das flores, em 
direção a Pisa para visitar a Praça dos Milagres, onde podemos 
contemplar o complexo monumental formado pela Catedral, 
Batistério e o Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Acomodação.

DIA 14 [BB] ROMA
Café da manhã. No início da manhã começaremos nossa visita 
panorâmica de Roma Imperial com os Fóruns Imperiais, Coliseu, 
Arco de Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo ... No 
final da visita assistiremos ao AUDIÊNCIA PAPAL (se o Santo Padre 
está no Vaticano). Resto da manhã para visitar opcionalmente  os 
famosos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, com os afrescos de 
Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro, tudo usando 
nossas reservas exclusivas, o que evitará longas esperas na entrada. 
À tarde, você pode fazer uma visita opcional para ver a Roma barroca, 
com suas famosas fontes, praças e palácios papais, de onde os 
Estados Papais foram governados. Acomodação.

DIA 15 [BB] ROMA
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, no qual 
recomendamos uma excursão opcional a Nápoles, com um 
pequeno passeio panorâmico. Capri, uma ilha mítica que cativou 
os imperadores romanos, por suas belezas naturais e Pompéia, 
uma antiga cidade romana soterrada pelas cinzas do vulcão Vesúvio 
em 79 dC, para descobrir os melhores vestígios arqueológicos. 
Acomodação.

DIA 16 [BB] ROMA-FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana e chegada à capital, Florença. 
Passeio a pé por esta cidade repleta de Arte, História e Cultura, 
por onde passaram grandes artistas como Miguel Ángel ou Dante 
Alighieri. Visitaremos suas importantes joias arquitetônicas: a 
Catedral de Santa María dei Fiori, com seu belo Campanário e o 
Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Plaza de la 
Signoría, a Ponte Vecchio. Acomodação.

DIA 17 [BB] FLORENÇA-VENEZA (256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Veneza. Tempo livre. 
Acomodação.

DIA 18 [BB] VENEZA- ISTAMBUL
Café da manhã, traslado ao aeroporto para pegar o vôo da Turkish 
Airlines com destino a Istambul, traslado de chegada ao hotel. 
almoço em restaurante de comida típica “TOUR PELO BÓSFORO”. 
Acomodação.

DIA 19 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional 
guiada com almoço em restaurante de comidas típicas “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”. Acomodação. 

DIA 20[B0] ISTAMBUL a GUARULHO
Café da manhã. Traslado para aeroporto. Fim de nossos serviços 
Café da manhã, no horário combinado traslado ao aeroporto para 
embarque no vôo de volta.

 2199US$
A PARTIR DE

ESSÊNCIAS EUROPÉIAS
15  DIAS & 13 NOITES 

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 3099
+ Taxas e impostos por pax US$ 499

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

GRU - VCE - GRUa
C. DA MANHÃ DIÁRIAMENTE  

VOOS INTERNACIONAIS  

GUIAS EM PORTUGUÊS +  INGRESSOS

OBSERVAÇÕES 
 Não recomendamos acomodação em triplo.
- Não é possível acrescentar noites extras
- As saídas são garantidas c/ mínimo de 10 
passageiros e podem sofrer alteração p/datas 
próximas.
- Passaportes com no mínimo de 6 meses de 
validade / Não são aceitos passaportes de 
emergência- Consultar pelos prazos e gastos de 
cancelamento- - A Tailandia e Singapura exigem 
certificado de febre amarela. 

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Excursões opcionais ou nenhum serviço não 
especificado. 
 » Gastos pessoais
 » Gorjetas para o guia, chófer, etc.
 » Excursões opcionais
 » Traslados não indicados
 » Nenhum serviço não especificado
 » Bebidas nas comidas incluídas
 » Taxa local de serviços 
Turquia - US$ 55 


