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Título de página
Local

Itinerário
1º dia – BrasiL / Madri
Saída em vôo previsto com destino a 
Madri. Noite e refeições a bordo.

2º dia – Madri
Chegada ao aeroporto de Madri, as-
sistência e traslado ao hotel. (Quarto 
disponível após as 14h00). Hospeda-
gem.

3º dia – Madri 
Café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade destacando: a Praça do 
Oriente e o Palácio Real, a Praça de 
Espanha, as Portas do Sol, as Praças 
Netuno e Cibeles, o Passeio do Prado, 
a Porta de Alcalá, a Praça de touros de 
Las Ventas, o estádio de futebol San-
tiago Bernabeu, entre outras atrações. 
A cidade de Madri é única pelo seu 
ambiente e hospitalidade. À tarde su-
gerimos uma excursão opcional a To-
ledo, cidade declarada Patrimônio da 
Humanidade em 1986. Hospedagem. 

4º dia – Madri / BUrgos / 
BordeaUX
Café da manhã e partida em ônibus 
para Burgos. Breve parada para visitar 
a sua catedral gótica. Continuação da 
viagem até a fronteira francesa. Che-
gada a Bordeaux. Hospedagem. (J)

5º dia – BordeaUX/ CasteLos 
do Loire / Paris  
Café da manhã. Saída em direção ao 
Vale do Loire com tempo livre para 
admirar o Castelo de Chambord. Con-
tinuação da viagem até Paris. Chega-
da e Hospedagem. Paris é uma das 
cidades mais belas do mundo e uma 
das mais visitadas, uma cidade mági-
ca com encanto especial. À noite efe-
tuaremos um tour a Paris Iluminada.  

6º dia – Paris 
Café da manhã. Visita panorâmica da 
cidade passando por: Campos Elíseos, 
Praça da Concórdia, Arco do Triunfo, 
Opera, bairro latino, Sorbonne, Pan-
teão, Inválidos, Campo de Marte e 
visita ao interior da Catedral de Paris: 
Notre Dame. Tarde livre. Opcional-
mente poderá visitar o Museu do 
Louvre, antigo palácio real da França. 
Hospedagem. À noite sugerimos que 
assista ao show do famoso Moulin 
Rouge (opcional).

7º dia – Paris 
Café da manhã. Dia livre para desfru-
tar da cidade luz e realizar algum tour 
opcional. Sugerimos o Bateau Mou-
che de manhã e à tarde o Palácio de 
Versailles antiga residência da corte 
francesa, com os seus magníficos jar-
dins. Hospedagem.

8º dia – Paris / CaLais / doVer / 
Londres 
Café da manhã. Saída em direção ao 
porto de Calais para embarque em 
ferry com destino a Dover, atravessan-
do o Canal da Mancha. Desembarque 
e continuação da viagem em ônibus 
até Londres. Por razões operacionais 
a visita panorâmica poderá realizar-
se neste dia. Hospedagem. À noite 
poderá realizar um tour opcional para 
admirar as iluminações de Londres e 
conhecer um típico pub inglês.

9º dia – Londres 
Café da manhã. De manhã visita pa-
norâmica da região oeste da cidade, 
a City. Breve parada para admirar o 
Parlamento, o Big Ben e a Abadia de 
Westminster. Continuação do tour por 
Trafalgar Square, Picadilly Circus, Re-
gent Street, Hyde Park e Palácio de Bu-
ckingham (possibilidade de observar 

o render da guarda). Tarde livre para 
desfrutar da cidade. Opcionalmente 
poderá visitar o Castelo de Windsor, 
residência preferida de sua majestade, 
a Rainha Isabel II. Hospedagem. 

10º dia – Londres / CanaL da 
ManCHa / BrUges / aMsterdã
Café da manhã. Saída em direção a 
Folkestone para a travessia do Canal 
da Mancha no trem “Le Shuttle” pelo 
Eurotúnel (o segundo túnel submari-
no maior do mundo). Chegada a Ca-
lais e continuação da viagem por es-
trada até á Bélgica. Breve parada em 
Bruges com tempo livre para apreciar 
toda a sua beleza medieval. Chegada 
a Amsterdã. Hospedagem. (J) 

11º dia - aMsterdã
Após o café da manhã, visita panorâmi-
ca com parada no moinho de Rembran-
dt. Prosseguiremos a visita pela Praça 

•  Circuito em ônibus de turismo;
•  Guia acompanhante profissional;
•  Traslados de chegada e saída;
•  24 noites em regime de hospedagem 
com café da manhã buffet;

•  Visitas panorâmicas com guia local em: 
Madri, Paris, Londres, Amsterdã, Berlim, 
Praga, Viena, Florença e Roma;

•  Travessia de Calais a Dover em ferry 
P&O;

•  Travessia do Eurotúnel em trem de 
Folkestone a Calais;

•  Cruzeiro no Reno entre Boppard e 
St Goar (aproximadamente 1 hora); 

•  Passeio de barco pela Lagoa de Veneza;
•  Passeio pelo bairro de Trastevere em 
Roma;

•  Passeio noturno por Paris Iluminada;
•  Visita à Catedral de Notre Dame em 
Paris;

•  Passeio pelos bairros de St. Nicholas em 
Berlim, Trastevere em  Roma e centros 
históricos de Amsterdã e Viena;

•  Gorjeta a carregadores de malas, nos 
hotéis (quando possível);

•  Sacola de viagem entregue na chegada 
à Europa;

•  Seguro turístico.

não inclui:
•  Passagens aéreas;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-
grama.

Serviços Incluídos

europa napoleão
Madri, Bordeaux, Paris, Londres, Bruges, Amsterdã, Frankfurt, Berlim, Praga, Viena, Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis e Roma
9 PAISES VISITADOS: Espanha, França, Grã Bretanha, Bélgica, Alemanha, Rep. Tcheca, Eslováquia, Áustria e Itália Subs

26 dias

Hotéis Previstos ou similares
Cidade HoteL/Categoria/LoCaLiZaÇão

Madri gran Versalles **** (Centro)
Florida norte **** (Centro)

BordeaUX Mercure Centre *** (Centro)

Paris Mercure terminus nord  *** (Centro)
Mercure Versailles expo ***sup (Cidade)

Londres thistle Barbican **** (Centro)
President ***sup (Centro)

aMsterdã dorint airport **** (Periferia)
FrankFUrt Movenpick City **** (Centro)

BerLiM Leonardo Berlim *** sup (Centro)
ramada / H2 **** (Centro)

Praga Clarion Congress **** (Cidade)
Viena ananas **** (Centro)

VeneZa russot **** (Mestre)
Holiday inn **** (Marghera)

FLorenÇa
raffaelo **** (Cidade)
Mediterraneo **** (Centro)
nilhotel **** (Cidade)

roMa Fleming **** (Cidade)
aureliano **** (Cidade)

Alterações aos hotéis previstos ver Pág. 8.

Bordeaux, França

2011
Março 03, 17, 31
Abril 7, 14, 21, 28
Maio 05, 12, 19, 26
Junho 02, 09, 16, 23, 30
Julho 07, 14, 21, 28
Agosto 04, 11, 18, 25
Setembro 01, 08, 15, 22, 29
Outubro 06, 13, 20, 27
Novembro 03, 10, 24
Dezembro 08, 22

2012
Janeiro 05, 19
Fevereiro 02, 16
Março 01, 15

Temporada Alta
Temporada Baixa

Guia em em português nas datas sublinha-
das.  Outras datas, guia bilingue (ver pag. 5 
do catálogo da Europa & Mediterrâneo).

Datas de Chegada
à Europa
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dos museus, pelo Grande Canal Amstel, 
pela Praça Damm, pelo Bairro Judeu e 
mercado das flores. Faremos também 
um passeio pelo centro histórico. Tarde 
livre. Poderá efetuar um tour opcional 
a Marken e Volendam, típicas aldeias 
piscatórias que ainda hoje conservam 
toda a sua tipicidade. Hospedagem. (J)

12º dia – aMsterdã / BoPPard 
/ CrUZeiro no reno / st. goar / 
FrankFUrt 
Café da manhã. Saída em direção a Bo-
ppard, acompanhando o percurso do 
Reno. Embarque num cruzeiro onde 
poderemos admirar o rochedo Lore-
ley e diversos castelos e vinhas nas 
encostas do rio Reno. Desembarque 
em St. Goar e continuação da viagem 
até Bacharach, típica cidade medieval. 
Breve parada para passear pelas suas 
pitorescas ruas. Continuação da via-
gem até Frankfurt para visitar a Praça 
Rommer. Hospedagem. (J)

13º dia – FrankFUrt / erFUrt / 
BerLiM 
Após o café da manhã, partida para 
Erfurt, cidade conhecida como o 
berço do Humanismo alemão, onde 
Martinho Lutero estudou filosofia. 

Efetuaremos um tour de orientação 
para melhor conhecer esta cidade 
medieval. Continuação da viagem até 
Berlim. Hospedagem. (J)

14º dia – BerLiM 
Café da manhã. Saída para uma visi-
ta panorâmica destacando a Porta 
de Bradenburgo, o Reichstag (sede 
do Parlamento alemão), a Unter den 
Linden (avenida conhecida pelas suas 
tílias), a Alexander Platz, entre outras 
atrações. Efetuaremos também um 
passeio pelo bairro de St. Nicholas . 
Resto de dia livre. Hospedagem. (J)

15º dia – BerLiM / dresden / 
Praga 
Após o café da manhã, iniciaremos 
a viagem até Dresden, cidade cruel-
mente bombardeada durante a 
Segunda Guerra Mundial, onde re-
alizaremos um tour de orientação. 
Continuação da viagem até Praga, 
capital da República Tcheca. Visita pa-
norâmica (dependendo da época do 
ano) destacando a Torre da Pólvora, a 
Wenceslau Square, a Prefeitura com a 
sua torre e o seu famoso relógio as-
tronômica, o bairro judeu e a Ponte 
D. Carlos. Hospedagem. (J)

16º dia – Praga 
Café da manhã. Dia livre. Poderá 
aproveitar para conhecer a cidade 
não esquecendo o Bairro de Malas-
trana, onde poderá visitar o Menino 
Jesus de Praga, a Catedral de São 
Vito e o Castelo de Praga situado 
na colina de Hradcany, de onde terá 
uma magnífica vista sobre a cidade. 
Hospedagem. (J)

17º dia – Praga / BratisLaVa / 
Viena 
Após o café da manhã, saída em di-
reção a Bratislava. Chegada e início 
do tour de orientação na capital es-
lovaca, antiga Presburgo, uma das 
cidades do Império austro-húngaro. 
Continuação da viagem até Viena. 
Hospedagem. (J)

18º dia – Viena 
Café da manhã. Início da visita pano-
râmica passando pela famosa Rings-
trasse, avenida que circunda a cidade 
de Viena. Passaremos também pela 
Ópera, pelo Museu de Belas Artes, 
pelo Parlamento, pela Universidade, 
pelo Palácio de Belvedere e pelo Pra-
ter. Continuaremos a visita com um 
passeio a pé pelo centro histórico 
de Viena que terminará na Catedral 
de Santo Estevão. Tarde livre. Opcio-
nalmente poderá visitar o Palácio de 
Schönbrunn e o interior da Ópera. 
Hospedagem. (a)

19º dia – Viena / VeneZa
Após o café da manhã iniciaremos 
viagem até Veneza, passando pelos 
conhecidos “Bosques de Viena.” Du-
rante a viagem passaremos por Graz 
e Klagenfurt onde poderemos admi-
rar o Lago Worthersee, um dos mais 
belos desta zona. Chegada a Veneza. 
Hospedagem. (J)Possibilidade de 
efetuar o tour Veneza Iluminada.  

20º dia – VeneZa 
Café da manhã. Início de um peque-
no passeio, pela Lagoa de Veneza, 
até chegar à Praça de São Marcos 
onde faremos um tour de orientação 
destacando a Basílica de São Mar-
cos, o Campanille e o Palácio Ducal. 
Possibilidade de assistir à criação de 
verdadeiras obras de arte em cristal. 
Opcionalmente poderá efetuar um 
romântico passeio de gôndola pelos 
canais do centro de Veneza. Resto de 
dia livre. Hospedagem. (a)

21º dia – VeneZa / PÁdUa / 
Pisa / LUCCa / FLorenÇa
Após o café da manhã sairemos 
em ônibus até Pádua, onde visita-
remos a Basílica de Santo António. 
Continuaremos viagem até Pisa, 
uma das mais conhecidas cidades 
toscanas, para admirar a sua Torre 
Inclinada. Seguiremos até Lucca 
onde faremos uma breve parada 
para desfrutar desta maravilhosa 
cidade, rodeada pela sua muralha 
datada do século XVII. Continua-
ção da viagem até Florença. Hos-
pedagem. (J)

22º dia – FLorenÇa 
Café da manhã e visita panorâmica 
a pé para admirar a Praça de La Sig-
noria, El Duomo com a Basílica de 
Santa Maria dei Fiori, o Batistério, a 
Santa Croce, e a Ponte Vecchio. Res-
to de dia livre. Hospedagem. (a)

23º dia – FLorenÇa / siena / 
assis/ roMa
Café da manhã e início da viagem 
a Siena, onde se destaca a Praça 
do Campo. Seguiremos viagem até 
a região de Umbria, onde visitare-
mos Assis e a sua Basílica de São 
Francisco. Continuação da viagem 
até Roma pelo vale do Tiber. Hos-
pedagem. (J)

24º dia – roMa 
Café da manhã. Visita panorâmi-
ca da cidade passando pela Porta 
Portese, pela Pirâmide, pela Porta 
Ostiense, pelo Coliseu, pelo Fórum 
Romano, pelas Termas de Carcala, 
pelo Circo Massimo, Boca da Ver-
dade e o Capitólio, visita incluída 
do bairro de Trastevere. Tarde livre. 
Visita opcional aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e Basílica de São 
Pedro. Hospedagem. (a)

25º dia – roMa (nápoles e 
Capri) 
Café da manhã. Dia livre para ativi-
dades de caráter pessoal. Possibili-
dade de efetuar um tour opcional 
a Nápoles e á ilha de Capri. Hospe-
dagem. (J) 

26º dia – roMa / BrasiL
Café da manhã e tempo livre até 
a hora do traslado ao aeroporto. 
(Quarto disponível até às 12h00). 
Fim dos nossos serviços.

europa napoleão
Madri, Bordeaux, Paris, Londres, Bruges, Amsterdã, Frankfurt, Berlim, Praga, Viena, Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis e Roma
9 PAISES VISITADOS: Espanha, França, Grã Bretanha, Bélgica, Alemanha, Rep. Tcheca, Eslováquia, Áustria e Itália Subs

REF.: E-4106

desde 2.260 €

eXTensÃo À CosTa aZuL e espanHa

Oferecemos a possibilidade de ampliar a sua viagem desde 
Roma até Madri passando pela Costa Azul e Barcelona (opção 1) 
ou efetuar a extensão até Espanha desde o 6º Dia do itinerário 

tomando um ferry desde Roma a Barcelona (opção 2).
Para ver itinerário descritivo das 2 opções 

que lhes propomos veja em
www.lusanova.com.br. Guia em Espanhol na Extensão.

Preços por pessoa em euros

CirCUitos
teMP. aLta teMP. BaiXa

dPL s. sgL s. MP dPL s. sgL s. MP
Madri/roMa (26 dias) 2.575 1.160 390 2.260 1.005 395
Madri/roMa + ext. à C. azul e espanha op. 1 (29 dias) 2.875 1.310 455 2.520 1.135 460
Madri/roMa + ext. a espanha op. 2 (29 dias) 2.990 1.300 440 2.615 1.145 445
Madri/Viena (19 dias) 1.875 890 245 1.675 745 255
O Suplemento MP inclui almoços (A) ou jantares (J) nos lugares indicados no itinerário.
Os roteiros parciais têm incluído os traslados de chegada e saída.

Bordeaux, França


