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Programação e novidades

toP 5 de vendas 2018-19

Índice

•   Apresentamos como novidades a possibilidade de extensão a Budapeste no circuito “Suíça e Áustria”; extensão a Copenhaga 
no circuito “Fiordes da Noruega”; e extensão a Montenegro no circuito “Croácia e Eslovénia”;

•   Incluímos novos hotéis em várias cidades;
•   Mantemos a possibilidade de adquirir antecipadamente algumas visitas opcionais e as principais refeições com o pacote com 

a denominação comercial “Mais Incluído”;
•  As taxas municipais (city tax) estão incluídas nos preços, não sendo necessário o seu pagamento ao hotel por parte do cliente.
•   Como sempre, todos os circuitos e datas têm partidas garantidas, o que significa que com a Lusanova uma reserva 

confirmada é uma reserva garantida.

1.°  Maravilhas de Itália
2.°  Itália Mais Incluído
3.°  Bélgica e Holanda com Vale do Reno

4.°  Grandes Cidades Imperiais
5.°  Ópera Italiana

circuitos Pág. circuitos Pág.

Maravilhas de Itália       06

Maravilhas de Itália com Costa Amalfitana   07

Ópera Italiana       08

Ópera Italiana “Mais Incluído”       09

Ópera Italiana com Costa Amalfitana       10

Itália Sole Mio com Costa Amalfitana        11

Itália Sole Mio         12

Itália “Mais Incluído”        13

Itália Dolce Vita      14

Itália Dolce Vita com Paris       15

Sul de Itália e Costa Amalfitana        16

Paris e Itália     17

Paris, Normandia e Vale do Loire    18

Suiça e Áustria com Budapeste        19

Duas Capitais - Paris e Londres     20

Duas Capitais - Londres e Paris          20

Paris, Londres, Amesterdão com Vale do Reno         21 

Paris e Benelux com Vale do Reno      22

Bélgica e Holanda com Vale do Reno    23

Capitais da Europa Central    24

Capitais da Europa Central Mais Incluído      25

Grandes Cidades Imperiais      26

Polónia e as Capitais Imperiais      27

Fiordes da Noruega com Copenhaga      2 8

Escandinávia e Fiordes com Copenhaga      29

Países Bálticos      30

Báltico Completo com Rússia     31

Croácia e Eslovénia com Montenegro      32
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introdução

A LUSANOVA cria e organiza viagens desde 1959, sendo reconhecida pelos seus 
clientes pela qualidade e segurança dos seus produtos e pelo apoio prestado a 
todos os seus parceiros de negócio. Com 60 anos de experiência e profissionalis-
mo somos uma empresa portuguesa credível, estável e com prémios que provam 
a nossa solidez financeira.
Ao contratar os nossos serviços pode usufruir dos benefícios de ter uma equipa 
experiente e conhecedora de todos os nossos destinos e que lhe proporcionam 
um acompanhamento dedicado em cada viagem.
Para a LUSANOVA uma viagem não se resume à escolha de um destino ou à 
reserva de uma passagem aérea ou hotel. Em cada programa incentivamos quem 
viaja a conhecer o mundo, garantindo que o seu tempo é aproveitado ao máximo.
Esta nossa postura é transversal a toda a nossa programação. Em cada um dos 
nossos catálogos pode encontrar uma variada selecção de itinerários e serviços 
opcionais, que lhe permite viajar em segurança, com qualidade e no respeito pela 
liberdade de cada um. 
Nos circuitos pode escolher uma opção mais incluído, com mais refeições e visitas 
a museus. Nos Grandes Destinos e Cruzeiros pode sempre optar por um itinerário 
feito à medida e mais personalizado.
Conheça as nossas sugestões para as suas férias, reserve na sua agência de via-
gens um dos nossos destinos e viaje connosco pelo mundo.

Siga-nos nas redes sociais

CirCuitos

EuropEus 
ClássiCos

2019/2020
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a saber

CirCUitOS GArANtidOS / 
GUiAS ACOmpANhANteS / 
GUiA em pOrtUGUêS
Todos os circuitos e datas têm partidas garantidas. Os 
circuitos são operados maioritariamente por um guia 
acompanhante  em  língua  portuguesa,  mas,  porque 
estes  circuitos  são  também  vendidos  em  Espanha  e 
na  América  Latina,  alguns  itinerários  serão  guiados 
de forma bilingue  (português/espanhol), sempre que 
haja passageiros de língua espanhola. Os guias locais 
podem  realizar  as  visitas  em  língua  portuguesa  ou 
espanhola dependendo da cidade e da disponibilidade 
local. 

dOCUmeNtAçãO / CheCk-iN
Quando receber a sua documentação, confira os bilhe-
tes de avião, vouchers,  itinerário,  telefones de emer-
gência  e  a  listagem  de  hotéis  previstos.  É  recomen-
dável  que  efectue  o  check-in  on-line  até  24h  antes 
dos voos. No dia da viagem apresente-se no balcão de 
check-in da companhia aérea no mínimo 2h30 antes 
da  partida  do  voo.  A  Lusanova  não  se  responsabiliza 
pela realização do check-in on-line.

trANSpOrte AéreO
Utilizamos companhias aéreas de  voos  regulares. Os 
preços  estão  baseados  em  classe  económica,  cujas 
subclasses (letras) estão indicadas; se por falta de dis-
ponibilidade não for possível confirmar esta subclasse 
prevista, será oferecida a melhor alternativa possível 
e respectivo suplemento. As tarifas aéreas e taxas de 
aeroporto são dinâmicas pelo que deverá sempre re-
confirmar o valor dos suplementos e taxas correspon-
dentes a cada subclasse.

BAGAGem
A bagagem é pessoal e da responsabilidade do passa-
geiro. As companhias aéreas, regra geral, estão a retirar 
a gratuidade do transporte da mala de porão. Em casos 
em que este serviço não esteja incluído, e se pretender 
levar bagagem de porão, solicite-nos o valor extra a pa-
gar antes da emissão do bilhete. Não deve colocar neste 
tipo de bagagem medicamentos, documentos, objectos 
indispensáveis e/ou de valor elevado. O espaço na baga-
geira dos autocarros é limitado a 1 mala por pessoa com 
um peso médio de 20 quilos. O serviço de bagageiros, 
regra geral, não está incluído. Recomendamos que leve 

roupa e calçado confortável  (algumas visitas são reali-
zadas a pé) e para visitas a templos religiosos, alguma 
descrição.  Não  abandone  a  sua  bagagem  de  mão  nos 
restaurantes e/ou recepção dos hotéis. 

trANSferS em GrUpO
À  chegada  ao  aeroporto  de  início  do  itinerário,  e  após 
recolher  a  bagagem,  dirija-se  para  o  hall  de  chegadas 
e procure o transferista que o aguarda com uma placa 
com o logotipo Lusanova. O transferista transportá-lo-á 
ao hotel previsto; não sendo ele o guia que acompanha 
o grupo, apenas terá a  informação do hotel em que fi-
cará alojado nessa noite. Os transfers não estão inclu-
ídos nas seguintes situações: voos de/para aeroportos 
secundários,  maioritariamente  utilizados  por  compa-
nhias  “low  cost”  (consulte-nos);  hotéis  reservados  di-
rectamente  pelo  passageiro  ou  se  comprar  mais  de  3 
noites extra pré ou pós circuito.  importante: se perder 
um voo de conexão ou se o voo for alterado contacte o 
telefone de emergência indicado na sua documentação. 
Não nos responsabilizamos pelos serviços de transfers 
em que não nos comunicaram os atrasos ou mudança 
de voos. Se a sua bagagem demorar a sair, e se viajar 
acompanhado, uma das pessoas deverá sair para avisar 
o  transferista  ou,  em  alternativa,  contactar  o  número 
de  emergência.  Em  virtude  dos  passageiros  viajarem 
em voos diferentes, e nos casos em que os horários de 
chegada  sejam  similares,  os  transfers  são  efectuados 
de forma colectiva pelo que é normal que possa existir 
algum tempo de espera. 

trANSpOrte terreStre
A  sua  comodidade  e  segurança  são  muito  importan-
tes  para  a  Lusanova.  Colocamos  à  disposição  uma 
moderna  frota de autocarros de grande  turismo, ho-
mologados de acordo com as normas da UE, tendo ao 
seu  dispor  janelas  panorâmicas,  bancos  reclináveis, 
sistemas de som e vídeo, Wi-Fi gratuito e wc (que em 
muitos trajectos não pode ser usado por proibição das 
normas  europeias);  estão  programadas  paragens  a 
cada 2 horas, aproximadamente, em áreas de serviço. 
Os lugares não são reservados e é proibido fumar no 
interior dos autocarros.

ViSitAS pANOrâmiCAS
Nas  principais  cidades  incluímos  uma  visita  pano-
râmica com guia local (inclui auscultadores, excepto 

na  Escandinávia  e  Rússia).  Nas  cidades  de  menor 
dimensão  o  guia  dará  informação  sobre  os  princi-
pais  pontos  de  interesse  turístico.  Pode  solicitar 
ao guia que lhe indique excursões opcionais; será a 
forma mais rápida e fácil de conhecer os locais que 
mais lhe interessa. A entrada em museus, palácios 
ou  monumentos  só  está  incluída  quando  expres-
samente  indicado.  importante:  A  Lusanova  não 
se  responsabiliza  por  serviços  não  efectuados  por 
atrasos nos voos.

hOtéiS / QUArtOS tripLOS
Os hotéis que utilizamos estão classificados de acor-
do com a categoria outorgada pelas entidades  locais 
de cada país. Neste tipo de circuitos o hotel serve es-
sencialmente para dormir pois durante o dia a nossa 
programação incluída ou opcional dar-lhe-á a oportu-
nidade  de  estar  ocupado.  No  catálogo  indicamos  em 
cada  cidade  a  localização  (Cidade/Centro/Periferia) 
do  hotel  previsto.  Os  hotéis  previstos  podem  ser  al-
terados por hotéis similares em categoria e qualidade. 
O horário normativo de entrada nos hotéis é após as 
14h00 e a saída até às 12h00. Fora destes horários, 
para ter disponível o seu quarto, solicite com antece-
dência e antes de iniciar a viagem, as noites extras que 
pretender. Reconfirmaremos o nome dos hotéis 1 se-
mana antes de cada partida. Os hotéis na Europa não 
têm, regra geral, quartos grandes ou camas grandes. 
A maioria dos quartos triplos é normalmente quartos 
duplos com uma cama extra, restringindo o espaço e 
o conforto, pelo que somente aconselhamos o seu uso 
por 2 adultos e 1 criança. 

refeiçõeS
Em todos os hotéis está incluído pequeno-almoço. To-
das  as  refeições  servidas  para  grupos  são  em  menu 
turístico fixo, com horário pré-estabelecido, e em área 
reservada para o grupo seja nos hotéis ou em restau-
rantes. Incluem 3 pratos (entrada, prato principal e so-
bremesa), não estando incluídas as bebidas.

deSCONtOS
Para a 3.ª pessoa viajando em duplo, o desconto será 
de 3%. Para crianças com menos de 12 anos, compar-
tilhando o quarto com 2 adultos, o desconto será de 
10%. Descontos não acumuláveis entre si nem aplica-
dos a preços de MP ou Mais Incluído.

Devido a eventos especiais, congressos ou feiras internacionais, é possível que ocorram excepcionalmente alterações aos hotéis previamente 
reservados. Abaixo indicamos as alterações que estão previstas à data da edição do catálogo, no entanto outras podem ocorrer sem aviso prévio 
devido a alta ocupação pelo que pedimos o favor de consultar a lista de hotéis antes da partida e com a entrega da documentação de viagem.
Cidade datas Notas

amesterdão 12-16Abr+14-16Jun+13-16Set Alojamento em Utrecht, Amersfoort, Haia ou similar
berlim 6-11Set Alojamento nos arredores de Berlim (zona do aeroporto)
bruges 30Mai Procissão do Sangue – alojamento nos arredores
bruxelas 7-10Mai Feira de Marisco – alojamento em Bruges, Gant, Amber ou similar
budaPeste 28Jul-7Ago European Maccabi Games – alojamento nos hotéis Flamenco, Hungaria, Leonardo ou similares
coPenhaga 6-8Set Alojamento em Malmo
FrankFurt 15-16Set+16-17Fev+15-16Mar Alojamento em Darmstadt (30kms de Frankfurt) ou similar
innsbruck 24Dez-4Jan Alojamento em Munique
londres 9-14Set Alojamento no Hotel Royal National*** (centro) ou na zona de Heathrow

milão 9-14Abr+10-13Mai+10-15Jun+21-24Jun
+2-9Jul+6-8Set+14-21Set Alojamento nos arredores

Paris 17-23Jun+30Ago-2Set+13-16Set+14-16Out Hotel passível de alteração – sempre na zona Paris periférico e em hotéis da 
mesma categoria que os publicados

rennes 12-13Set Hotel e localização passíveis de alteração 
rouen 9-10Jun Alojamento nos arredores
salzburgo 27-28Jun Hotel e localização passíveis de alteração
tours 13-14Set Hotel e localização passíveis de alteração
viena 24-26Mai+31Mai-2Jun+20-25Jun Alojamento no Hotel Austria Trend Pyramida ou similar, nos arredores de Viena

alterações de hotéis
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Juntos Pelo mundo 
desde 1959

Coberturas  Capitais
Acidentes pessoais – Geral
Morte ou Invalidez Permanente  30.000€
Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro  1.000€
Assistência em Viagem
Responsabilidade Civil Vida Privada  25.000€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no estrangeiro,  
por acidente e doença  7.500€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no estrangeiro,  
por doença pré-existente  500€
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização  
por acidente em Portugal, em trânsito para o Estrangeiro  7.500€
Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente em caso de  
acidente sofrido no estrangeiro  1.500€
Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para  
unidade hospitalar mais próxima  Ilimitado
Repatriamento ao ponto de origem da viagem  7.500€
Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando em estado  
terminal ou similar  Ilimitado
Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada
Transporte  Ilimitado
Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo  125€
Máximo  1.250€
Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respectiva Estadia
Transporte  Ilimitado
Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo  125€
Máximo  1.250€
Prolongamento de Estadia em Hotel dia/pessoa 10% do limite máximo  125€
Máximo  1.250€
Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida  Ilimitado

Multiviagens com inclusão da cláusula “Perturbação de viagem por motivos de força maior*”
Coberturas  Capitais
Atraso no Voo (mais de 12 horas)
Dia  125€
Máximo  625€
Perda de Ligações Aéreas
Dia  125€
Máximo  625€
Envio Urgente de Medicamentos  Ilimitado
Bagagem
Perdas ou danos  1.000€
Assistência ao Roubo de Bagagens no Estrangeiro  Ilimitado
Atraso na Recepção de Bagagens (mais de 24 horas)  100€
Entrega de Fundos no Estrangeiro  1.500€
Cancelamento
Cancelamento Antecipado da Viagem (amplitude normal;  
motivos de força maior - consulte-nos)  1.000€
*perturbação de viagem por motivos de força maior 
 (greves, cataclismos naturais, terrorismo, guerra e epidemias)
Gastos por perturbação da viagem  3.000€
Gastos de alojamento por dia – máximo  de 3 dias  150€ / dia
Gastos de alimentação por dia – máximo de 3 dias  30€ / dia
Valores e condições acima indicados poderão sofrer alterações sem aviso prévio; 
Para circuitos que incluam Rússia o seguro incluído é diferenciado; 
Consulte-nos condições detalhadas

Outras opções
Opção  com  Cancelamento  Antecipado  da  Viagem  Amplitude  Alargada 
(10.000€) e Interrupção de Viagem (5.000€): +15€ 
Opção Multiviagens VIP com Cancelamento Antecipado da Viagem Amplitu-
de Alargada (10.000€) e Interrupção de Viagem (5.000€): +40€
Consulte-nos condições detalhadas.

seguro de assistência em viagem
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6

Florença

Itinerário:
Marcello,  Circo  Massimo  e  Boca  da  Verdade.  Passeio  no 
bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus do Vati-
cano. Alojamento. (J)

5º dia (Sáb) – roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a Capri, a famosa 
ilha paradisíaca de rochedos e grutas (de Novembro a Março, 
devido às condições meteorológicas, a visita a Capri é trocada 
por Pompeia). Alojamento. (AJ)

6º dia (Dom) – roma / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Ter) – portugal / Veneza
 Voo regular com destino a Veneza. Transporte ao hotel. 

Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Aloja-
mento.

2º dia (Qua) – Veneza / pisa / florença
Travessia  de  barco  até  à  Praça  de  São  Marcos  e  breve 
tour de orientação destacando a Basílica de São Marcos, 
o Campanário e o Palácio Ducal. Possibilidade de visitar 
um atelier e assistir à criação das obras de arte em cristal 
Murano.  Opcionalmente  poderá  realizar  um  passeio  de 
gôndola. Saída para Pisa para conhecer a sua famosa tor-
re inclinada. Alojamento em Florença (J)

3º dia (Qui) – florença / roma
Visita panorâmica a pé da cidade berço do Renascimento: 
Piazza della Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei 
Fiori,  Baptistério,  Santa  Croce  e  Ponte  Vecchio.  À  tarde 
viagem para Roma. Visita opcional de Roma Barroca. Alo-
jamento. (J)

4º dia (Sex) – roma
Visita  panorâmica  da  Cidade  Eterna:  Lungotevere,  Porta 
Ostiense, Termas de Caracala, Santa Maria Maior, São João 
de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, Teatro 

Opção Mais Incluído

•  Passeio de gôndola com música em Veneza;
•  Visita de Roma Barroca;
•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;
•  Jantar  com  música  em  restaurante  local  em 

Roma;
•  Excursão a Nápoles e Capri com almoço;
•  3 jantares

•  Passagem aérea Portugal / Veneza; Roma 
/ Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  5  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Veneza, Pisa, Florença, Roma 

Cidade hotel (Localização)

Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
florença Idea Business (Periferia) / Raffaello (Cidade) / Conference Florentia (Periferia)
roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

Abr-22Out+31mar’20 917 € 1.114 € 1.272 € 1.469 €
29Out-17mar’20 825 € 989 € 1.180 € 1.344 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Abril 09,16,23,30
maio 07,14,21,28
Junho 04,11,18,25
Julho 02,09,16,23,30
Agosto 06,13,20,27
Setembro 03,10,17,24
Outubro 01,08,15,22,29
Novembro 05,12,26
dezembro 10,24,31
Janeiro 2020 07,21
fevereiro 2020 04,18
março 2020 03,17,31

Datas de Partida
Guia Acompanhante

em Português
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1.310€

8
2 reFeições

Positano

Veneza, Pisa, Florença, Roma, Capri, Sorrento, Salerno, Positano, Amalfi, Pompeia, Nápoles

Itinerário:
seio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus 
do Vaticano. Alojamento. (J)

5º dia (Sáb) – roma / Nápoles / Capri / 
Sorrento / Salerno-Cava de’ tirreni
Viagem  para  Nápoles  e  embarque  em  ferry  para  Capri, 
a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas. Visita e 
passeio de barco ao  longo da costa.  Almoço,  ferry para 
Sorrento e breve visita. Alojamento na região de Salerno 
(Cava de’ Tirreni). 

6º dia (Dom) – Salerno (positano e Amalfi)
Transporte ao porto de Salerno para embarque em cru-
zeiro  pela  Costa  Amalfitana  até  Positano,  a  mais  bela 
varanda de Itália. Passeio pela cidade e continuação para 
Amalfi. Visita à impressionante Catedral de Sant’Andrea 
na Praça Duomo. Almoço e tempo livre. Regresso ao ho-
tel em Cava de’ Tirreni. Alojamento.

7º dia (Seg) – Salerno / pompeia / Nápoles / 
roma
Saída  para  Pompeia  e  visita  às  ruínas  da  antiga  cidade 
romana, destruída no ano 79 devido à erupção do Vesú-
vio.  Continuação  para  Nápoles  e  visita  panorâmica  da 
principal cidade do sul. Regresso a Roma. Alojamento. (J)

8º dia (Ter) – roma / portugal 
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Ter) – portugal / Veneza
  Voo  regular  com  destino  a  Veneza.  Transporte  ao 

hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Alojamento.

2º dia (Qua) – Veneza / pisa / florença
Travessia de barco até à Praça de São Marcos e bre-
ve  tour  de  orientação  destacando  a  Basílica  de  São 
Marcos, o Campanário e o Palácio Ducal. Possibilida-
de de visitar um atelier e assistir à criação das obras 
de  arte  em  cristal  Murano.  Opcionalmente  poderá 
realizar um passeio de gôndola. Saída para Pisa para 
conhecer  a  sua  famosa  torre  inclinada.  Alojamento 
em Florença (J)

3º dia (Qui) – florença / roma
Visita panorâmica a pé da cidade berço do Renascimento: 
Piazza della Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei 
Fiori,  Baptistério,  Santa  Croce  e  Ponte  Vecchio.  À  tarde 
viagem  para  Roma.  Visita  opcional  de  Roma  Barroca. 
Alojamento. (J)

4º dia (Sex) – roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta 
Ostiense,  Termas  de  Caracala,  Santa  Maria  Maior,  São 
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, 
Teatro Marcello, Circo Massimo e Boca da Verdade. Pas-

Opção Mais Incluído

•  Passeio de gôndola com música em Veneza;
•  Visita de Roma Barroca;
•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;
•  Jantar com música em restaurante  local em 

Roma;
•  3 jantares.

Abril 30
maio 07,14,21,28
Junho 04,11,18,25
Julho 02,09,16,23,30
Agosto 06,13,20,27
Setembro 03,10,17,24
Outubro 01,08,15

Datas de Partida

•  Passagem aérea Portugal / Veneza; Roma / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portu guesa;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço buffet;

•  2 almoços;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23Kg);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
florença Idea Business (Periferia) / Raffaello (Cidade) / Conference Florentia (Periferia)
roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)
Salerno (Cava de’ tirreni) Holiday Inn Cava de Tirreni (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

Abr-Out 1.310 € 1.558 € 1.534 € 1.785 €

A opção Mais Incluído inclui os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Guia Acompanhante
em Português
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8

Itinerário:
5º dia (Qui ou Dom) – florença / Siena / 
Assis / roma 
Saída  para  Siena,  que  se  destaca  pela  sua  Piazza  del 
Campo  em  forma  de  leque.  Continuação  pela  região  de 
Umbria para visitar Assis e a Basílica de São Francisco; 
esta cidade conserva do seu passado romano as mura-
lhas, o Fórum e o Templo de Minerva hoje Igreja de Santa 
Maria  sopra  Minerva.  Viagem  para  Roma  pelo  vale  do 
Tibre. Visita opcional de Roma Barroca. Alojamento. (A)

6º dia (Sex ou Seg) – roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta 
Ostiense,  Termas  de  Caracala,  Santa  Maria  Maior,  São 
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, 
Teatro  Marcello,  Circo  Massimo,  Boca  da  Verdade.  Pas-
seio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus 
do Vaticano. Alojamento. (J) Nota: para clientes em MP jan-
tar com música em restaurante local.

7º dia (Sáb ou Ter) – roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a Capri, a famo-
sa ilha paradisíaca de rochedos e grutas (de Novembro a 
Março, devido às condições meteorológicas, a visita a Capri é 
trocada por Pompeia). Alojamento. (J)

8º dia (Dom ou Qua) – roma / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom ou Qua) – portugal / Veneza
  Voo  regular  com  destino  a  Veneza.  Transporte  ao 

hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Alojamento.

2º dia (Seg ou Qui) – Veneza
Passeio  de  barco  pela  Lagoa  de  Veneza  passando  por 
algumas das suas  ilhas até chegar à Praça de São Mar-
cos. Breve tour de orientação. Possibilidade de visitar um 
atelier e assistir à criação de obras de arte em cristal Mu-
rano. Passeio opcional de gôndola com música. Resto de 
dia livre. Alojamento. (A)

3º dia (Ter ou Sex) – Veneza / pádua / pisa / 
florença 
Saída  para  Pádua  e  visita  à  Basílica  de  Santo  António. 
Viagem  através  dos  Apeninos  para  Pisa,  uma  das  mais 
conhecidas cidades toscanas devido à sua torre inclina-
da. Continuação para Florença e breve paragem na Praça 
Miguel Ângelo com uma bela vista sobre a cidade. Alo-
jamento. (AJ)

4º dia (Qua ou Sáb) – florença
Passeio pelo centro histórico passando por: Piazza della 
Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Bap-
tistério, Santa Croce e Ponte Vecchio. Resto de dia livre. 
Visita opcional ao Museu Academia. Alojamento. (A)

Abril 14,21,28
maio 05,12,15,19,22,26,29
Junho 02,05,09,12,16,19,23,26,30
Julho 03,07,10,14,17,21,28
Agosto 04,11,18,25,28
Setembro 01,04,08,11.15,18,22,25,29
Outubro 02,06,09,13,16,20,23,27
Novembro 03,10,17,24
dezembro 01,08,15,22,29
Janeiro 2020 05,12,19,26
fevereiro 2020 02,09,16,23,30
março 2020 01,08,15,22,29
Abril 2020 05

Datas de Partida

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Veneza; 
Roma / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  7 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis, Roma

Cidade hotel (Localização)

Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
florença Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)
roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

Veneza

Guia Acompanhante
em Português

datas programa base Com opção mp (7)
duplo Single duplo Single

Abr-23Out+22mar-5Abr’20 1.052 € 1.325 € 1.212 € 1.485 €
27Out-15mar’20 930 € 1.152 € 1.085 € 1.312 €

A opção Meia Pensão inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde



CirCuitos EuropEus ClássiCos 2019/2020 C
ir

cu
ito

s 
Eu

ro
pe

us
 C

lá
ss

ic
os

9

ÓPera italiana mais incluÍdo
d e s d e

d i a s

1.375€

8
8 reFeições

Itinerário:
5º dia (Qui ou Dom) – florença / Siena / 
Assis / roma 
Saída  para  Siena,  que  se  destaca  pela  sua  Piazza  del 
Campo  em  forma  de  leque.  Continuação  pela  região  de 
Umbria para visitar Assis e a Basílica de São Francisco; 
esta cidade conserva do seu passado romano as mura-
lhas, o Fórum e o Templo de Minerva hoje Igreja de Santa 
Maria sopra Minerva. Almoço e viagem para Roma pelo 
vale do Tibre. Visita de Roma Barroca. Alojamento.

6º dia (Sex ou Seg) – roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta 
Ostiense,  Termas  de  Caracala,  Santa  Maria  Maior,  São 
João  de  Latrão,  Coliseu,  Foros  Imperiais,  Piazza  Vene-
zia,  Teatro  Marcello,  Circo  Massimo,  Boca  da  Verdade. 
Passeio no bairro de Trastevere. Visita aos Museus do 
Vaticano. Jantar com música em restaurante local. Alo-
jamento.

7º dia (Sáb ou Ter) – roma (Nápoles e Capri)
Excursão (com almoço) a Nápoles e a Capri, a famosa ilha 
paradisíaca de rochedos e grutas  (de Novembro a Março, 
devido às condições meteorológicas, a visita a Capri é troca-
da por Pompeia). Jantar e alojamento.

8º dia (Dom ou Qua) – roma / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom ou Qua) – portugal / Veneza
  Voo regular com destino a Veneza. Transporte ao hotel. Às 

19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Seg ou Qui) – Veneza
Passeio  de  barco  pela  Lagoa  de  Veneza  passando  por 
algumas das suas  ilhas até chegar à Praça de São Mar-
cos. Breve tour de orientação. Possibilidade de visitar um 
atelier e assistir à criação de obras de arte em cristal Mu-
rano. Passeio de gôndola com música. Almoço e resto de 
dia livre. Alojamento.

3º dia (Ter ou Sex) – Veneza / pádua / pisa / 
florença 
Saída  para  Pádua  e  visita  à  Basílica  de  Santo  António. 
Viagem  através  dos  Apeninos  para  Pisa,  uma  das  mais 
conhecidas cidades toscanas devido à sua torre inclina-
da. Almoço. Continuação para Florença e breve paragem 
na Praça Miguel Ângelo com uma bela vista sobre a cida-
de. Jantar e alojamento.

4º dia (Qua ou Sáb) – florença
Passeio  pelo  centro  histórico  passando  por:  Piazza 
della Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, 
Baptistério, Santa Croce e Ponte Vecchio. Almoço. Visita 
ao Museu Academia. Resto de tempo livre. Alojamento.

Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis, Roma, Nápoles, Capri

Abril 14,21,28
maio 05,12,15,19,22,26,29
Junho 02,05,09,12,16,19,23,26,30
Julho 03,07,10,14,17,21,28
Agosto 04,11,18,25,28
Setembro 01,04,08,11.15,18,22,25,29
Outubro 02,06,09,13,16,20,23,27
Novembro 03,10,17,24
dezembro 01,08,15,22,29
Janeiro 2020 05,12,19,26
fevereiro 2020 02,09,16,23,30
março 2020 01,08,15,22,29
Abril 2020 05

Datas de Partida

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Veneza; 
Roma / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  7 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  7 refeições;
•  Passeio de gôndola com música em Veneza;
•  Visita de Roma Barroca;
•  Visita ao Museu Academia em Florença
•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;
•  Excursão a Nápoles e Capri com almoço;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
florença Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)
roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

Abr-23Out+22mar-5Abr’20 1.498 € 1.771 €
27Out-15mar’20 1.375 € 1.598 €

Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Roma

Guia Acompanhante
em Português
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1.600€
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Costa Amalfitana

Itinerário:
6º dia (Sex) – roma
Visita  panorâmica  da  Cidade  Eterna:  Lungotevere,  Porta 
Ostiense,  Termas  de  Caracala,  Santa  Maria  Maior,  São 
João de Latrão, Coliseu, Foros  Imperiais, Piazza Venezia, 
Teatro  Marcello,  Circo  Massimo,  Boca  da  Verdade.  Pas-
seio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus 
do  Vaticano.  Jantar  com  música  em  restaurante  local. 
Alojamento.

7º dia (Sáb) – roma / Nápoles / Capri / 
Sorrento / Salerno-Cava de’ tirreni
Viagem  para  Nápoles  e  embarque  em  ferry  para  Capri,  a 
famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas. Visita e pas-
seio de barco ao  longo da costa.  Almoço,  ferry para Sor-
rento e breve visita. Alojamento na região de Salerno (Cava 
de’ Tirreni). 

8º dia (Dom) – Salerno (positano e Amalfi)
Transporte ao porto de Salerno para embarque em cruzeiro 
pela  Costa  Amalfitana  até  Positano,  a  mais  bela  varanda 
de  Itália.  Passeio  pela  cidade  e  continuação  para  Amalfi. 
Visita à impressionante Catedral de Sant’Andrea na Praça 
Duomo. Almoço e tempo livre. Regresso ao hotel em Cava 
de’ Tirreni. Alojamento.

9º dia (Seg) – Salerno / pompeia / Nápoles / 
roma
Saída  para  Pompeia  e  visita  às  ruínas  da  antiga  cida-
de  romana,  destruída  no  ano  79  devido  à  erupção  do 
Vesúvio. Continuação para Nápoles e visita panorâmica 
da  principal  cidade  do  sul.  Regresso  a  Roma.  Jantar  e 
alojamento.

10º dia (Ter) – roma / portugal 
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / Veneza
  Voo  regular  com  destino  a  Veneza.  Transporte  ao 

hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Alojamento.

2º dia (Seg) – Veneza
Passeio de barco pela Lagoa de Veneza passando por al-
gumas das suas  ilhas até chegar à Praça de São Marcos. 
Breve tour de orientação. Possibilidade de visitar um ate-
lier e assistir à criação de obras de arte em cristal Murano. 
Passeio opcional de gôndola com música. Almoço e resto 
de dia livre. Alojamento.

3º dia (Ter) – Veneza / pádua / pisa / florença 
Saída para Pádua e visita à Basílica de Santo António. Via-
gem através dos Apeninos para Pisa, uma das mais conhe-
cidas cidades toscanas devido à sua torre inclinada. Almo-
ço. Continuação para Florença e breve paragem na Praça 
Miguel Ângelo com uma bela vista sobre a cidade.  Jantar 
e alojamento.

4º dia (Qua) – florença
Passeio  pelo  centro  histórico  passando  por:  Piazza  della 
Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Baptis-
tério, Santa Croce e Ponte Vecchio. Almoço. Resto de dia 
livre. Visita opcional ao Museu Academia. Alojamento.

5º dia (Qui) – florença / Siena / Assis / roma 
Saída para Siena, que se destaca pela sua Piazza del Cam-
po em forma de leque. Continuação pela região de Umbria 
para visitar Assis e a Basílica de São Francisco; esta cidade 
conserva do seu passado romano as muralhas, o Fórum e o 
Templo de Minerva hoje Igreja de Santa Maria sopra Miner-
va. Almoço e viagem para Roma pelo vale do Tibre. Visita 
opcional de Roma Barroca. Alojamento.Opção Mais Incluído

•Passeio de gôndola com música em Veneza;
•  Visita ao Museu Academia em Florença
•  Visita de Roma Barroca;
•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;

Abril 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

Datas de Partida

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Veneza; 
Roma / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  9 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  9 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis, Roma, Capri, Sorrento, Salerno, Positano, Amalfi, Pompeia, Nápoles

Cidade hotel (Localização)

Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
florença Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)
roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)
Salerno (Cava de’ tirreni) Holiday Inn Cava de Tirreni (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.4

Hotéis Previstos 4H

datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

Abr-Out 1.600 € 1.928 € 1.759 € 2.086 €

Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

9 reFeições

Guia Acompanhante
em Português
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11
9 reFeições

Amalfi

Itinerário:
Francisco; esta cidade conserva do seu passado ro-
mano as muralhas, o Fórum e o Templo de Minerva 
hoje Igreja de Santa Maria sopra Minerva. Almoço e 
viagem para Roma pelo vale do Tibre. Visita opcional 
de Roma Barroca. Alojamento.

7º dia (Sex) – roma
Visita  panorâmica  da  Cidade  Eterna:  Lungotevere,  Porta 
Ostiense,  Termas  de  Caracala,  Santa  Maria  Maior,  São 
João de Latrão, Coliseu, Foros  Imperiais, Piazza Venezia, 
Teatro  Marcello,  Circo  Massimo,  Boca  da  Verdade.  Pas-
seio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus 
do  Vaticano.  Jantar  com  música  em  restaurante  local. 
Alojamento.

8º dia (Sáb) – roma / Nápoles / Capri / 
Sorrento / Salerno-Cava de’ tirreni
Viagem para Nápoles e embarque em ferry para Capri, a fa-
mosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas. Visita e passeio 
de barco ao longo da costa. Almoço, ferry para Sorrento e bre-
ve visita. Alojamento na região de Salerno (Cava de’ Tirreni). 

9º dia (Dom) – Salerno (positano e Amalfi)
Transporte ao porto de Salerno para embarque em cruzeiro 
pela  Costa  Amalfitana  até  Positano,  a  mais  bela  varanda 
de  Itália.  Passeio  pela  cidade  e  continuação  para  Amalfi. 
Visita à impressionante Catedral de Sant’Andrea na Praça 
Duomo. Almoço e tempo livre. Regresso ao hotel em Cava 
de’ Tirreni. Alojamento.

10º dia (Seg) – Salerno / pompeia / Nápoles / 
roma
Saída para Pompeia e visita às ruínas da antiga cidade ro-
mana, destruída no ano 79 devido à erupção do Vesúvio. 
Continuação para Nápoles e visita panorâmica da principal 
cidade do sul. Regresso a Roma. Jantar e alojamento.

11º dia (Ter) – roma / portugal 
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb) – portugal / milão
  Voo regular com destino a Milão. Transporte ao hotel. 

Às 19h30  reunião com o guia na  recepção do hotel. Alo-
jamento.

2º dia (Dom) – milão / Lago de Garda / 
Verona / Veneza 
Tour  de  orientação  da  “Capital  da  Moda”:  Castelo  Sforza, 
Scala, Praça do Duomo e Catedral. Saída para o Lago de Gar-
da para pequeno cruzeiro e continuação para Verona. Tour 
de orientação na cidade que Shakespeare imortalizou no seu 
“Romeu e Julieta” e tempo livre. Alojamento em Veneza.

3º dia (Seg) – Veneza
Passeio de barco pela Lagoa de Veneza passando por al-
gumas das suas  ilhas até chegar à Praça de São Marcos. 
Breve tour de orientação. Possibilidade de visitar um ate-
lier e assistir à criação de obras de arte em cristal Murano. 
Passeio opcional de gôndola com música. Almoço e resto 
de dia livre. Alojamento.

4º dia (Ter) – Veneza / pádua / pisa / florença 
Saída para Pádua e visita à Basílica de Santo António. Via-
gem através dos Apeninos para Pisa, uma das mais conhe-
cidas cidades toscanas devido à sua torre inclinada. Almo-
ço. Continuação para Florença e breve paragem na Praça 
Miguel Ângelo com uma bela vista sobre a cidade.  Jantar 
e alojamento.

5º dia (Qua) – florença
Passeio  pelo  centro  histórico  passando  por:  Piazza  della 
Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Baptis-
tério, Santa Croce e Ponte Vecchio. Almoço. Resto de dia 
livre. Visita opcional ao Museu Academia. Alojamento.

6º dia (Qui) – florença / Siena / Assis / roma 
Saída  para  Siena,  que  se  destaca  pela  sua  Piazza 
del Campo em forma de leque. Continuação pela re-
gião de Umbria para visitar Assis e a Basílica de São 

Opção Mais Incluído

•  Passeio de gôndola com música em Veneza;
•  Visita ao Museu Academia em Florença
•  Visita de Roma Barroca;
•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;

Milão, Verona, Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis, Roma, Capri, Sorrento, Salerno, Positano, Amalfi, Pompeia, Nápoles

•  Passagem aérea Portugal / Milão; Roma / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  10 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  9 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

milão Starhotel Tourist (Cidade) / Hilton Garden Inn Nord (Cidade) / Novotel Ca Granda (Cidade)
Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
florença Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)
roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)
Salerno (Cava de’ tirreni) Holiday Inn Cava de Tirreni (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.4

Hotéis Previstos 4H

datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

Abr-Out 1.635 € 2.002 € 1.795 € 2.159 €

Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Abril 27
maio 04,11,18,25
Junho 01,08,15,22,29
Julho 06,13,20,27
Agosto 03,10,17,24,31
Setembro 07,14,21,28
Outubro 05,12

Datas de PartidaGuia Acompanhante
em Português
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Roma

Itinerário:
Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Baptis-
tério, Santa Croce e Ponte Vecchio. Resto de dia livre. Visita 
opcional ao Museu Academia. Alojamento. (A)

6º dia (Qui ou Dom) – florença / Siena / 
Assis / roma 
Saída  para  Siena,  que  se  destaca  pela  sua  Piazza  del 
Campo em forma de leque. Continuação pela região de 
Umbria para visitar Assis e a Basílica de São Francisco; 
esta cidade conserva do seu passado romano as mura-
lhas, o Fórum e o Templo de Minerva hoje Igreja de San-
ta Maria sopra Minerva. Viagem para Roma pelo vale do 
Tibre. Visita opcional de Roma Barroca. Alojamento. (A)

7º dia (Sex ou Seg) – roma
Visita  panorâmica  da  Cidade  Eterna:  Lungotevere,  Porta 
Ostiense, Termas de Caracala, Santa Maria Maior, São João 
de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, Teatro 
Marcello,  Circo  Massimo,  Boca  da  Verdade.  Passeio  no 
bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus do Vati-
cano. Alojamento.  (J) Nota: para clientes em MP jantar com 
música em restaurante local.

8º dia (Sáb ou Ter) – roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a Capri, a famosa 
ilha paradisíaca de rochedos e grutas (de Novembro a Março, 
devido às condições meteorológicas, a visita a Capri é trocada 
por Pompeia). Alojamento. (J)

9º dia (Dom ou Qua) – roma / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb ou Ter) – portugal / milão
  Voo regular com destino a Milão. Transporte ao hotel. Às 

19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Dom ou Qua) – milão / Lago de Garda / 
Verona / Veneza 
Tour de orientação da “Capital da Moda”: Castelo Sforza, Sca-
la, Praça do Duomo e Catedral. Saída para o Lago de Garda 
para  pequeno  cruzeiro  e  continuação  para  Verona.  Tour  de 
orientação  na  cidade  que  Shakespeare  imortalizou  no  seu 
“Romeu e Julieta” e tempo livre. Alojamento em Veneza. Nota: 
de Novembro a Março o cruzeiro no Lago de Garda é substituído 
pela visita a Sirmione.

3º dia (Seg ou Qui) – Veneza
Passeio de barco pela Lagoa de Veneza passando por algumas 
das suas ilhas até chegar à Praça de São Marcos. Breve tour 
de orientação. Possibilidade de visitar um atelier e assistir à 
criação de obras de arte em cristal Murano. Passeio opcional 
de gôndola com música. Resto de dia livre. Alojamento. (A)

4º dia (Ter ou Sex) – Veneza / pádua / pisa / 
florença 
Saída para Pádua e visita à Basílica de Santo António. Viagem 
através dos Apeninos para Pisa, uma das mais conhecidas ci-
dades toscanas devido à sua torre inclinada. Continuação para 
Florença e breve paragem na Praça Miguel Ângelo com uma 
bela vista sobre a cidade. Alojamento. (AJ)

5º dia (Qua ou Sáb) – florença
Passeio  pelo  centro  histórico  passando  por:  Piazza  della 

Abril 13,20,27
maio 04,11,14,18,21,25,28
Junho 01,04,08,11,15,18,22,25,29
Julho 02,06,09,13,16,20,27
Agosto 03,10,17,24,27,31
Setembro 03,07,10,14,17,21,24,28
Outubro 01,05,08,12,15,19,22,26
Novembro 02,09,16,23,30
dezembro 07,14,21,28
Janeiro 2020 04,11,18,25
fevereiro 2020 01,08,15,22,29
março 2020 07,14,21,28
Abril 2020 04

Datas de Partida

•  Passagem aérea Portugal / Milão; Roma / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  8 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Milão, Verona, Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis, Roma

Cidade hotel (Localização)

milão Starhotel Tourist (Cidade) / Hilton Garden Inn Nord (Cidade) / Novotel Ca Granda (Cidade)
Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
florença Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)
roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas programa base Com opção mp (7)
duplo Single duplo Single

Abr-22Out+21mar-4Abr’20 1.086 € 1.396 € 1.248 € 1.558 €
26Out-14mar’20 955 € 1.211 € 1.115 € 1.371 €

A opção Meia Pensão inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Guia Acompanhante
em Português
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1.400€

9
8 reFeições

Roma

Itinerário:
5º dia (Qua ou Sáb) – florença
Passeio pelo centro histórico passando por: Piazza della Sig-
noria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Baptistério, 
Santa Croce e Ponte Vecchio. Almoço. Visita ao Museu Aca-
demia. Resto de tempo livre. Alojamento.

6º dia (Qui ou Dom) – florença / Siena / 
Assis / roma 
Saída para Siena, que se destaca pela sua Piazza del Cam-
po em forma de leque. Continuação pela região de Umbria 
para visitar Assis e a Basílica de São Francisco; esta cidade 
conserva do seu passado romano as muralhas, o Fórum e o 
Templo de Minerva hoje Igreja de Santa Maria sopra Miner-
va. Almoço e viagem para Roma pelo vale do Tibre. Visita 
de Roma Barroca. Alojamento.

7º dia (Sex ou Seg) – roma
Visita  panorâmica  da  Cidade  Eterna:  Lungotevere,  Porta 
Ostiense,  Termas  de  Caracala,  Santa  Maria  Maior,  São 
João de Latrão, Coliseu, Foros  Imperiais, Piazza Venezia, 
Teatro  Marcello,  Circo  Massimo,  Boca  da  Verdade.  Pas-
seio no bairro de Trastevere. Visita aos Museus do Vatica-
no. Jantar com música em restaurante local. Alojamento.

8º dia (Sáb ou Ter) – roma (Nápoles e Capri)
Excursão (com almoço) a Nápoles e a Capri, a famosa 
ilha  paradisíaca  de  rochedos  e  grutas (de Novembro a 
Março, devido às condições meteorológicas, a visita a Ca-
pri é trocada por Pompeia). Jantar e alojamento.

9º dia (Dom ou Qua) – roma / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb ou Ter) – portugal / milão
  Voo regular com destino a Milão. Transporte ao hotel. Às 

19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Dom ou Qua) – milão / Lago de Garda / 
Verona / Veneza 
Tour  de  orientação  da  “Capital  da  Moda”:  Castelo  Sforza, 
Scala,  Praça  do  Duomo  e  Catedral.  Saída  para  o  Lago  de 
Garda  para  pequeno  cruzeiro  e  continuação  para  Verona. 
Tour de orientação na cidade que Shakespeare imortalizou 
no seu “Romeu e Julieta” e tempo livre. Alojamento em Ve-
neza. Nota: de Novembro a Março o cruzeiro no Lago de Garda 
é substituído pela visita a Sirmione.

3º dia (Seg ou Qui) – Veneza
Passeio de barco pela Lagoa de Veneza passando por al-
gumas das suas  ilhas até chegar à Praça de São Marcos. 
Breve tour de orientação. Possibilidade de visitar um ate-
lier e assistir à criação de obras de arte em cristal Murano. 
Passeio de gôndola com música. Almoço e resto de dia li-
vre. Alojamento.

4º dia (Ter ou Sex) – Veneza / pádua / pisa / 
florença 
Saída para Pádua e visita à Basílica de Santo António. Via-
gem através dos Apeninos para Pisa, uma das mais conhe-
cidas cidades toscanas devido à sua torre inclinada. Almo-
ço. Continuação para Florença e breve paragem na Praça 
Miguel Ângelo com uma bela vista sobre a cidade.  Jantar 
e alojamento.

Milão, Verona, Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis, Roma, Nápoles, Capri

Abril 13,20,27
maio 04,11,14,18,21,25,28
Junho 01,04,08,11,15,18,22,25,29
Julho 02,06,09,13,16,20,27
Agosto 03,10,17,24,27,31
Setembro 03,07,10,14,17,21,24,28
Outubro 01,05,08,12,15,19,22,26
Novembro 02,09,16,23,30
dezembro 07,14,21,28
Janeiro 2020 04,11,18,25
fevereiro 2020 01,08,15,22,29
março 2020 07,14,21,28
Abril 2020 04

Datas de Partida

•  Passagem aérea Portugal / Milão; Roma / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  8 noites em regime de alojamento e peque-
no-almoço buffet;

•  7 refeições;
•  Passeio de gôndola com música em Veneza;
•  Visita de Roma Barroca;
•  Visita ao Museu Academia em Florença;
•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;
•  Excursão a Nápoles e Capri com almoço;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combustí-

vel – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bebidas às refeições;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

milão Starhotel Tourist (Cidade) / Hilton Garden Inn Nord (Cidade) / Novotel Ca Granda (Cidade)
Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
florença Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)
roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

Abr-22Out+21mar-4Abr’20 1.532 € 1.843 €
26Out-14mar’20 1.400 € 1.657 €

Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP Cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Guia Acompanhante
em Português
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8

Veneza

Itinerário:
ça.  Tarde  livre  ou  visita  opcional  ao  Museu  Academia. 
Alojamento. (J)

5º dia (Seg) – florença / pisa / florença
Passeio pelo centro histórico passando por Piazza della 
Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Bap-
tistério, Santa Croce e Ponte Vecchio. À tarde, excursão a 
Pisa, uma das mais conhecidas cidades toscanas com a 
famosa torre inclinada. Alojamento em Florença. (A)

6º dia (Ter) – florença / Veneza 
Viagem  para  Veneza.  À  chegada,  passeio  de  barco  pela 
lagoa passando por algumas das suas ilhas até chegar à 
Praça de São Marcos. Breve tour de orientação. Passeio 
opcional de gôndola com música. Alojamento. (A)

7º dia (Qua) – Veneza
Transporte  à  Praça  de  São  Marcos.  Dia  livre  para  per-
correr Veneza: os seus canais e pontes; visitar o Palácio 
Ducal ou a Basílica de São Marcos. Regresso ao hotel por 
conta própria. Alojamento.

8º dia (Qui) – Veneza / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Qui) – portugal / roma
  Voo regular com destino a Roma. Transporte ao ho-

tel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Visita a Roma Barroca. Alojamento.

2º dia (Sex) – roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta 
Ostiense,  Termas  de  Caracala,  Santa  Maria  Maior,  São 
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, 
Teatro  Marcello,  Circo  Massimo,  Boca  da  Verdade.  Pas-
seio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus 
do Vaticano. Alojamento. (J)

3º dia (Sáb) – roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a Capri, a famosa 
ilha paradisíaca de rochedos e grutas. Alojamento. (AJ)

4º dia (Dom) – roma / Assis / florença
Saída  para  Assis  e  visita  à  Basílica  de  São  Francisco; 
esta  cidade  conserva  do  seu  passado  romano  as  mu-
ralhas,  o  Fórum  e  o  Templo  de  Minerva  hoje  Igreja  de 
Santa  Maria  sopra  Minerva.  Continuação  para  Floren-

Opção Mais Incluído

•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;
•  Excursão a Nápoles e Capri com almoço;
•  Jantar  com  música  em  restaurante  local  em 

Roma;
•  Visita ao Museu Academia em Florença;
•  Passeio de gôndola com música em Veneza;
•  2 almoços e 2 jantares

maio 09,16,23,30
Junho 06,13,20,27
Julho 04,11,18,25
Agosto 08,22
Setembro 05,12,29,26
Outubro 03,10,17
dezembro 22,29

Datas de Partida

•  Passagem aérea Portugal / Roma; Vene-
za / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  7 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  Visita de Roma Barroca;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 82€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem.

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Roma, Assis, Florença, Pisa, Veneza

Cidade hotel (Localização)

roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)
florença Grifone (Cidade) / Italiana (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)
Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

mai-Out 987 € 1.260 € 1.372 € 1.645 €
dez 865 € 1.087 € 1.247 € 1.472 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário.
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Guia Acompanhante
em Português
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Paris

Itinerário:
6º dia (Ter) – florença / Veneza 
Viagem  para  Veneza.  À  chegada,  passeio  de  barco  pela 
lagoa passando por algumas das suas ilhas até chegar à 
Praça de São Marcos. Breve tour de orientação. Passeio 
opcional de gôndola com música. Alojamento. (A)

7º dia (Qua) – Veneza / Lucerna / mulhouse
Viagem para a Suíça atravessando os Alpes. Chegada a 
Lucerna e breve tour de orientação destacando: a Ponte 
da Capela, a Torre da Água e o Leão Moribundo. Continu-
ação para a cidade francesa de Mulhouse. Alojamento.

8º dia (Qui) – mulhouse / troyes / paris
Saída para Troyes e tempo livre para visitar a Catedral de 
São Pedro e São Paulo. Viagem para Paris e em rota visita 
a uma adega na região de Champagne com degustação 
do famoso vinho espumante. Chegada a Paris ao final da 
tarde. Alojamento.

9º dia (Sex) – paris
Visita panorâmica da Cidade Luz: Champs Elysées, Pra-
ça  da  Concórdia,  Arco  do  Triunfo,  Ópera,  Quartier  Latin, 
Sorbonne, Panteão, Invalides, Escola Militar, Champs de 
Mars. Tarde livre. Visita opcional ao Palácio e Jardins de 
Versailles. Alojamento. 

10º dia (Sáb) – paris
Dia livre para explorar a cidade. Alojamento.

11º dia (Dom) – paris / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços. 

1º dia (Qui) – portugal / roma
  Voo regular com destino a Roma. Transporte ao ho-

tel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Visita a Roma Barroca. Alojamento.

2º dia (Sex) – roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta 
Ostiense,  Termas  de  Caracala,  Santa  Maria  Maior,  São 
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, 
Teatro  Marcello,  Circo  Massimo,  Boca  da  Verdade.  Pas-
seio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus 
do Vaticano. Alojamento. (J)

3º dia (Sáb) – roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a Capri, a famosa 
ilha paradisíaca de rochedos e grutas. Alojamento. (AJ)

4º dia (Dom) – roma / Assis / florença
Saída para Assis e visita à Basílica de São Francisco; esta 
cidade conserva do seu passado romano as muralhas, o 
Fórum e o Templo de Minerva hoje Igreja de Santa Maria 
sopra Minerva. Continuação para Florença. Tarde livre ou 
visita opcional ao Museu Academia. Alojamento. (J)

5º dia (Seg) – florença / pisa / florença
Passeio pelo centro histórico passando por Piazza della 
Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Bap-
tistério, Santa Croce e Ponte Vecchio. À tarde, excursão a 
Pisa, uma das mais conhecidas cidades toscanas com a 
famosa torre inclinada. Alojamento em Florença. (A)

Opção Mais Incluído
•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;
•  Excursão a Nápoles e Capri com almoço;
•  Jantar  com  música  em  restaurante  local  em 

Roma;
•  Visita ao Museu Academia em Florença;
•  Passeio de gôndola com música em Veneza;
•   Visita ao Palácio e Jardins de Versailles em Paris;
•  2 almoço e 2 jantares

Roma, Assis, Florença, Pisa, Veneza, Lucerna, Troyes, Paris

maio 09,16,23,30
Junho 06,13,20,27
Julho 04,11,18,25
Agosto 08,22
Setembro 05,12,29,26
Outubro 03,10,17
dezembro 22,29

Datas de Partida

•  Passagem aérea Portugal / Roma; Paris / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  10 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  Visita de Roma Barroca;
•  Visita a uma adega na região de Champa-

nhe com degustação;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 87€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem.

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)
florença Grifone (Cidade) / Italiana (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)
Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
mulhouse Mercure Centre (Centro) / Ibis Styles***sup (Centro)
paris Mercure Porte de Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orléans (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

mai-Out 1.334 € 1.806 € 1.786 € 2.258 €
dez 1.180 € 1.578 € 1.628 € 2.029 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário.
Suplementos de Partida: 40€. Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Guia Acompanhante
em Português
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1.020€

6

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

Sorrento e breve visita. Alojamento na região de Saler-
no (Cava de’ Tirreni). 

4º dia (Dom) – Salerno (positano e Amalfi)
Transporte ao porto de Salerno para embarque em cru-
zeiro  pela  Costa  Amalfitana  até  Positano,  a  mais  bela 
varanda de Itália. Passeio pela cidade e continuação para 
Amalfi. Visita à impressionante Catedral de Sant’Andrea 
na Praça Duomo. Almoço e tempo livre. Regresso ao ho-
tel em Cava de’ Tirreni. Alojamento.

5º dia (Seg) – Salerno / pompeia / Nápoles / roma
Saída  para  Pompeia  e  visita  às  ruínas  da  antiga  cidade 
romana, destruída no ano 79 devido à erupção do Vesú-
vio.  Continuação  para  Nápoles  e  visita  panorâmica  da 
principal cidade do sul. Regresso a Roma. Alojamento (J).

6º dia (Ter) – roma / portugal 
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Qui) – portugal / roma
  Voo regular com destino a Roma. Transporte ao ho-

tel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Alojamento.

2º dia (Sex) – roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta 
Ostiense,  Termas  de  Caracala,  Santa  Maria  Maior,  São 
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, 
Teatro  Marcello,  Circo  Massimo,  Boca  da  Verdade.  Pas-
seio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus 
do Vaticano. Alojamento. (J)

3º dia (Sáb) – roma / Nápoles / Capri / 
Sorrento / Salerno-Cava de’ tirreni
Viagem para Nápoles e embarque em ferry para Capri, 
a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas. Visita e 
passeio de barco ao longo da costa. Almoço, ferry para 

Roma, Capri, Sorrento, Salerno, Positano, Amalfi, Pompeia, Nápoles

Cidade hotel (Localização)

roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)
Salerno (Cava de’ tirreni) Holiday Inn Cava de Tirreni (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

mai-Out    1.020 €     1.196 €  1.173 € 1.349 €

A opção Mais Incluído inclui os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário.
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde
Opção Mais Incluído

• Visita a Roma Barroca;
•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;
•  Jantar com música em restaurante  local em 

Roma;
•  1 jantar

•  Passagem aérea Portugal / Roma / Portu-
gal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  5  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço buffet;

•  2 almoços;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

maio 02,09,16,23,30
Junho 06,13,20,27
Julho 04,11,18,25
Agosto 01,08,15,22,29
Setembro 05,12,19,26
Outubro 03,10,17

Datas de Partida

Costa Amalfitana

2 reFeições
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Paris e itália
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1.275€

11

Paris

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

Verona e tour de orientação na cidade de Romeu e Julieta. 
Continuação para Veneza. Alojamento.

7º dia (Qua) – Veneza / pisa / florença
Travessia de barco até à Praça de São Marcos e breve tour de 
orientação destacando a Basílica de São Marcos, o Campanário 
e o Palácio Ducal. Possibilidade de visitar um atelier e assistir 
à criação das obras de arte em cristal Murano. Opcionalmente 
poderá realizar um passeio de gôndola. Saída para Pisa para co-
nhecer a sua famosa torre inclinada. Alojamento em Florença (J)

8º dia (Qui) – florença / roma
Visita  panorâmica  a  pé  da  cidade  berço  do  Renascimento: 
Piazza della Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fio-
ri, Baptistério, Santa Croce e Ponte Vecchio. À tarde viagem 
para Roma. Visita opcional de Roma Barroca. Alojamento. (J)

9º dia (Sex) – roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta Os-
tiense, Termas de Caracala, Santa Maria Maior, São João de 
Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, Teatro Mar-
cello,  Circo  Massimo  e  Boca  da  Verdade.  Passeio  no  bairro 
de Trastevere. Visita opcional aos Museus do Vaticano. Alo-
jamento. (J)

10º dia (Sáb) – roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a Capri, a famosa ilha 
paradisíaca de rochedos e grutas (de Novembro a Março, de-
vido às condições meteorológicas, a visita a Capri é trocada por 
Pompeia). Alojamento. (AJ)

11º dia (Dom) – roma / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 

Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Qui) – portugal / paris
  Voo regular com destino a Paris. Transporte ao hotel. 

Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Visita 
de Paris iluminada. Alojamento.

2º dia (Sex) – paris
Visita  panorâmica:  Champs  Elysées,  Praça  da  Concórdia, 
Arco do Triunfo, Ópera, Quartier Latin, Sorbonne, Panteão, 
Invalides, Escola Militar, Champs de Mars. Tarde livre. Visi-
ta opcional ao Palácio e Jardins de Versailles. Alojamento. 

3º dia (Sáb) – paris
Dia livre para desfrutar da cidade luz. Alojamento.

4º dia (Dom) – paris / Vale do reno / 
frankfurt 
Saída para Boppard, cidade alemã junto ao rio Reno e em-
barque num cruzeiro até Sankt Goar. Passagem por caste-
los, vinhas e rochedo Loreley. Continuação para Frankfurt 
e visita à Praça Rommer. Alojamento. (J)

5º dia (Seg) – frankfurt / rotemburgo / 
fussen / innsbruck 
Viagem para Rotemburgo e tour de orientação na jóia da 
Rota Romântica. Continuação para Fussen com paragem 
para contemplar o Castelo de Neuschwanstein. Alojamen-
to em Innsbruck. (J)

6º dia (Ter) – innsbruck / Verona / Veneza
Visita panorâmica do centro histórico da capital do Tirol, 
incluindo o Telhado de Ouro. Saída através dos Alpes até 

Opção Mais Incluído

•  Visita  ao  Palácio  e  Jardins  de  Versailles  em 
Paris;

•  Espectáculo tirolês com jantar em Innsbruck;
•  Passeio de gôndola com música em Veneza;
•  Visita de Roma Barroca;
•  Visita aos Museus do Vaticano em Roma;
•  Jantar com música em restaurante  local em 

Roma;
•  Excursão a Nápoles e Capri com almoço;
•  4 jantares

Paris, Vale do Reno, Frankfurt, Innsbruck, Verona, Veneza, Pisa, Florença, Roma

Abril 04,11,18,25
maio 02,09,16,23,30
Junho 06,13,20,27
Julho 04,11,18,25
Agosto 01,08,15,22,29
Setembro 05,12,19,26
Outubro 03,10,17,24,31
Novembro 07,21
dezembro 05,19,26
Janeiro 2020 02,16,30
fevereiro 2020 13,27
março 2020 12,26

Datas de Partida

•  Passagem aérea Portugal / Paris; Roma / 
Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  10 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 90€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

paris Mercure Porte de Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orleáns (Cidade)
frankfurt Movenpick City (Centro) / Maritim (Centro)
innsbruck Alpinpark (Cidade) / Alpotel (Cidade)
Veneza Delfino (Mestre) / Ambasciatori (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)
florença Idea Business (Periferia) / Raffaello (Cidade) / Conference Florentia (Periferia)
roma Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág. 4.

Hotéis Previstos 4H

datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

Abr-17Out+26mar’20 1.417 € 1.869 € 1.909 € 2.362 €
24Out-12mar’20 1.275 € 1.654 € 1.766 € 2.146 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário.
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde
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Paris, normandia e vale do loire
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1.230€

8

Guia Acompanhante
em Português

Mont Saint-Michel

Itinerário:
testemunharam o desembarque dos aliados durante a 
2ª Guerra Mundial. Continuação para o Mont Saint-Mi-
chel e visita a um dos monumentos mais emblemáticos 
de França, a  famosa abadia gótica, que se eleva sobre 
um  monte  de  80m.  Prosseguimento  para  Saint-Malo, 
antiga fortaleza que guarda no interior um dos conjun-
tos medievais mais bonitos de França. Passeio pela par-
te antiga. Alojamento em Rennes.

6º dia (Sex) – rennes / Angers / 
Vale do Loire / tours
Partida para Angers e visita desta pitoresca cidade me-
dieval  e  o  seu  castelo  do  séc.XIII.  Continuação  para  o 
Vale do Loire e visita exterior aos Castelos de Saumur 
e Usse. Prosseguimento para Tours e visita panorâmica 
destacando  a  Catedral  de  Saint-Gateen,  o  Palácio  dos 
Arcebispos e a Torre de Carlos Magno. Alojamento.

7º dia (Sáb) – tours / Vale do Loire / paris
Saída  pela  Rota  dos  Castelos,  visitando  o  Castelo  de 
Chenonceaux, um dos mais bonitos da região, e o Cas-
telo  de  Blois,  localizado  num  promontório  na  margem 
do Loire. Regresso a Paris. Alojamento. 

8º dia (Dom) – paris / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / paris
  Voo regular com destino a Paris. Transporte ao hotel. 

Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Visita 
de Paris iluminada. Alojamento.

2º dia (Seg) – paris
Visita  panorâmica  passando  pelos  Champs  Elysées,  Praça 
da  Concórdia,  Arco  do  Triunfo,  Ópera,  Quartier  Latin,  Sor-
bonne, Panteão, Invalides, Escola Militar, Champs de Mars. 
Tarde livre. Alojamento. 

3º dia (Ter) – paris
Dia  livre. Visita opcional ao Palácio de Versailles, antiga 
residência  da  corte  francesa,  com  magníficos  jardins. 
Alojamento.

4º dia (Qua) – paris / rouen / Le havre / 
honfleur / deauville / Caen
Partida para Roeun, grande porto fluvial, e passeio pelo centro 
histórico: Catedral, Igreja de Saint Maclou, Rua do Velho Reló-
gio e Praça do Mercado Velho. Saída para Caen, com paragens 
no porto de Le Havre, Honfleur e Deauville. Alojamento.

5º dia (Qui) – Caen / Arromanches / 
mont Saint-michel / Saint-malo / rennes
Saída  para  Arromanches,  na  Normandia,  cujas  praias 

•  Passagem aérea Portugal / Paris / Portu-
gal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  7 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 87€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Paris, Rouen, Mont Saint-Michel, Saint-Malo, Rennes, Angers, Vale do Loire

Cidade hotel (Localização)

paris Mercure Porte de Versailles Expo**** (Cidade) / Novotel Porte D’Orleáns**** (Cidade)
Caen Novotel Côte Nacre (Cidade)**** / Mercure Côte Nacre**** (Cidade)
rennes Mercure Centre Parlement**** (Centro) / Ibis Styles Centre Gare Nord*** (Centro)
tours Ibis Centre Gare*** (Centro) / Ibis Styles*** (Centro)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos

datas duplo Single

Jun-Set 1.230 € 1.633 €

Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Junho 09,30
Julho 14
Setembro 08

Datas de Partida
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suÍça e áustria
d e s d e

d i a s

1.030€

7

Innsbruck

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

dieval  no  coração  do  Tirol.  Continuação  para  Salzburgo  e 
visita panorâmica: Jardins de Maribel, Domplatz, cemitério 
de São Pedro e casa natal de Mozart. Alojamento.

5º dia (Sex) – Salzburgo / região dos Lagos / 
melk / Viena
Saída  para  Viena  através  da  região  dos  lagos  com  visita  a 
Saint Wolfgang e Melk, onde pode admirar a Abadia.  Já em 
Viena,  visita  panorâmica  percorrendo  a  Ringstrasse  com  a 
Ópera, o Museu de Belas Artes, o Parlamento, a Câmara Mu-
nicipal, a Universidade, a Bolsa, a Igreja Votiva e o Palácio Bel-
vedere. Passagem pelo Prater e passeio pelo centro histórico 
peatonal até à Catedral de Santo Estevão. Alojamento. (A)

6º dia (Sáb) – Viena
Dia  livre.  Visita  opcional  à  Ópera  e  Palácio  Schoennbrun. 
Alojamento.

7º dia (Dom) – Viena / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Seg) – portugal / Zurique
  Voo regular com destino a Zurique. Transporte ao hotel. Às 

19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Ter) – Zurique / Lucerna / Zurique
Excursão  a  Lucerna  destacando  a  Ponte  da  Capela,  a  Torre 
da Água e o Leão Moribundo. Tempo livre ou possibilidade de 
realizar opcionalmente o Tour Alpino Klewenalp. Alojamento. 

3º dia (Qua) – Zurique / Vaduz / innsbruck
Saída  através  dos  Alpes  até  Vaduz,  capital  do  principado 
de Liechtenstein. Tempo livre e continuação para Innsbru-
ck,  capital  do  Tirol.  Visita  panorâmica  do  centro  histórico 
destacando o telhado de ouro, a rua Maria Theresiam e a 
Coluna de Santa Ana. À noite sugerimos um espectáculo de 
danças tirolesas com jantar. Alojamento (J)

4º dia (Qui) – innsbruck / kitzbuhel / Salzburgo
Saída para Kitzbuhel e tour de orientação desta cidade me-

Opção Mais Incluído
•  Tour  Alpino  Klewenalp  com  fondue  e  teleférico 

em Lucerna;
•  Espectáculo tirolês com jantar em Innsbruck;
•  Visita à Ópera e Palácio Schoenbrunn em Viena;
•  Visita ao Parlamento e Basílica São Estevão em 

Budapeste;
•  1 ou 2 refeições;

Zurique, Lucerna, Vaduz, Innsbruck, Salzburgo, Viena

maio 13,27
Junho 10,17
Julho 01,08,15,22
Agosto 05,19
Setembro 02,09,16,30
Outubro 14

Datas de Partida

•  Passagem aérea de acordo com o itinerário 
escolhido em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  6 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs)
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 89€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

Zurique H+ Hotel Zurique (Centro)
innsbruck Alpinpark (Cidade) / Alpotel (Cidade)
Salzburgo Amedia Salzburg ***sup (Centro)
Viena Ananás (Centro) / Zeitgeist (Cidade) / Fourside City Center (Cidade)
Budapeste Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)

Alterações aos hotéis - consultar pág.  4.

Hotéis Previstos 4H

programa datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

7 dias Mai-Out 1.030 € 1.303 € 1.240 € 1.513 €
9 dias Mai-Out 1.255 € 1.607 € 1.530 € 1.884 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário.
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Opção com Budapeste – Desde 1.255€ | 9 Dias
7º dia (Dom) – Viena / Budapeste
Saída para Budapeste, a Rainha do Danúbio, e visita panorâmi-
ca percorrendo as zonas de Buda e Peste, o Bastião dos Pesca-
dores, a Praça dos Heróis e a Avenida Andrassy. Alojamento. (A)

8º dia (Seg) – Budapeste
Dia livre. Visita opcional ao Parlamento e Basílica São Estevão. Alojamento.

9º dia (Ter) – Budapeste / portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.
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duas caPitais 

Guia Acompanhante
em Português

Guia Acompanhante
em Português

Paris Londres

•  Passagem aérea de acordo com o itinerário 
escolhido em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  5 ou 6 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 96€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.
Nota: *as travessias do Canal da Mancha po-
derão ser alteradas para ferry ou comboio de 
acordo com a disponibilidade.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

paris Mercure Porte Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orleáns (Cidade)
Londres Britannia International (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

programa datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

paris-Londres Mar-13Out+22Mar’20 956 € 1.297 € 1.105 € 1.446 €
20Out-8Mar’20 895 € 1.172 € 1.043 € 1.320 €

Londres-paris Abr-14Out+23Mar’20 1.074 € 1.487 € 1.223 € 1.636 €
21Out-9Mar’20 1.005 € 1.337 € 1.154 € 1.486 €

Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Itinerário:
4º dia (Qua) – paris / Calais / dover / 
Londres 
Saída para Calais e embarque em ferry* cruzando o Ca-
nal da Mancha até Dover, e daí por estrada até Londres. 
Alojamento.

5º dia (Qui) – Londres
Visita  panorâmica:  Parlamento,  Big  Ben,  Abadia  de 
Westminster, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent 
Street e Palácio de Buckingham. Tarde  livre. Visita op-
cional a Windsor. Alojamento.

6º dia (Sex) – Londres / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / paris
  Voo regular com destino a Paris. Transporte ao ho-

tel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Visita de Paris iluminada. Alojamento.

2º dia (Seg) – paris
Visita panorâmica: Champs Elysées, Praça da Concórdia, 
Arco  do  Triunfo,  Ópera,  Quartier  Latin,  Sorbonne,  Pan-
teão,  Invalides,  Escola  Militar,  Champs  de  Mars.  Tarde 
livre. Alojamento. 

3º dia (Ter) – paris
Dia livre. Visita opcional ao Palácio e Jardins de 
Versailles. Alojamento.

março 31
Abril 07,14,21,28
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 03,17
dezembro 01,15,22,29
Janeiro 2020 12,26
fevereiro 2020 09,23
março 2020 08,22

Datas de Partida

Paris e Londres Desde 895€ | 6 Dias

Opção Mais Incluído
•  Visita ao Palácio e Jardins de Versailles em Paris;
•  Visita a Windsor em Londres.

Itinerário:
Continuação por estrada até Paris. Visita de Paris ilumi-
nada. Alojamento.

5º dia (Sex) – paris
Visita  panorâmica:  Champs  Elysées,  Praça  da  Concórdia, 
Arco do Triunfo, Ópera, Quartier Latin, Sorbonne, Panteão, 
Invalides, Escola Militar, Champs de Mars. Tarde livre. Visita 
opcional ao Palácio e Jardins de Versailles. Alojamento. 

6º dia (Sáb) – paris
Dia livre. Alojamento.

7º dia (Dom) – paris / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Seg) – portugal / Londres
  Voo  regular  com  destino  a  Londres.  Transporte  ao 

hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Alojamento.

2º dia (Ter) – Londres
Visita panorâmica: Parlamento, Big Ben, Abadia de West-
minster, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent Street 
e  Palácio  de  Buckingham.  Tarde  livre.  Visita  opcional  a 
Windsor. Alojamento.

3º dia (Qua) – Londres
Dia livre. Alojamento.

4º dia (Qui) – Londres / Canal da mancha / 
paris
Saída  para  Folkestone  e  embarque  no  comboio  de  alta 
velocidade “Le Shuttle”* através do Eurotúnel até Calais. 

Abril 01,08,15,22,29
maio 06,13,20,27
Junho 03,10,17,24
Julho 01,08,15,22,29
Agosto 05,12,19,26
Setembro 02,09,16,23,30
Outubro 07,14,21,28
Novembro 04,18
dezembro 02,16,23,30
Janeiro 2020 13,27
fevereiro 2020 10,24
março 2020 09,23

Datas de Partida

Londres e Paris Desde 1.005€ | 7 Dias
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Paris, londres e amesterdão 
d e s d e

d i a s

1.080€

8

Amesterdão

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

5º dia (Qui) – Londres
Visita panorâmica: Parlamento, Big Ben, Abadia de West-
minster, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent Street 
e  Palácio  de  Buckingham.  Tarde  livre.  Visita  opcional  a 
Windsor. Alojamento.

6º dia (Sex) – Londres / Canal da mancha / 
Bruges / Amesterdão
Saída  para  Folkestone  e  embarque  no  comboio  de  alta 
velocidade “Le Shuttle” através do Eurotúnel até Calais e 
daí por estrada até Bruges, na Bélgica. Breve paragem e 
continuação para Amesterdão. Alojamento.

7º dia (Sáb) – Amesterdão
Visita  panorâmica:  Moinho  de  Rembrant,  Bairro  Sul, 
Praça  dos  Museus,  Grande  Canal  Amstel,  Antigo  Porto, 
Praça Damm e passeio pelo centro histórico. Tarde livre 
ou excursão opcional a Marken e Volendam. Alojamento. 

8º dia (Dom) – Amesterdão / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / paris
  Voo regular com destino a Paris. Transporte ao ho-

tel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Visita de Paris iluminada. Alojamento.

2º dia (Seg) – paris
Visita panorâmica: Champs Elysées, Praça da Concórdia, 
Arco  do  Triunfo,  Ópera,  Quartier  Latin,  Sorbonne,  Pan-
teão,  Invalides,  Escola  Militar,  Champs  de  Mars.  Tarde 
livre. Alojamento. 

3º dia (Ter) – paris
Dia livre. Visita opcional ao Palácio e Jardins de Versailles. 
Alojamento.

4º dia (Qua) – paris / Calais / dover / Londres 
Saída  para  Calais  e  embarque  em  ferry  cruzando  o  Ca-
nal da Mancha até Dover, e daí por estrada até Londres. 
Alojamento.

março 31
Abril 07,14,21,28
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 03,17
dezembro 01,15,22,29
Janeiro 2020 12,26
fevereiro 2020 09,23
março 2020 08,22

Datas de Partida

•  Passagem aérea de acordo com o itinerá-
rio escolhido em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  7 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 84€ / 102€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

paris Mercure Porte Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orleáns (Cidade)
Londres Britannia International (Cidade)
Amesterdão Corendon Vitality (Cidade) / Park Inn City West (Cidade)
frankfurt Movenpick City (Centro) / Maritim (Centro)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

programa datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

8 dias Mar-13Out+22Mar’20 1.184 € 1.642 € 1.401 € 1.858 €
20Out-8Mar’20 1.080 € 1.444 € 1.298 € 1.661 €

9 dias Mar-13Out+22Mar’20 1.279 € 1.764 € 1.524 € 2.008 €
20Out-8Mar’20 1.175 € 1.558 € 1.420 € 1.803 €

A opção Mais Incluído inclui os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário. 
Suplementos de Partida: 40€. Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Opção com Vale do Reno Desde 1.175€ | 9 Dias
8º dia (Dom) – Amesterdão / Vale do reno / 
frankfurt 
Saída para Boppard, cidade alemã junto ao rio Reno e embarque 
num cruzeiro até Sankt Goar. Passagem por castelos, vinhas e 
rochedo Loreley. Continuação para Frankfurt. Alojamento. (J)

9º dia (Seg) – frankfurt / portugal 
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.

Opção Mais Incluído
•  Visita  ao  Palácio  e  Jardins  de  Versailles  em 

Paris;
•  Visita a Windsor em Londres
•  Visita  aos  Canais  e  Bairro  Vermelho  em 

Amesterdão;
•  Excursão a Marken e Volendam;
•  1 jantar em Frankfurt;

Paris, Londres, Bruges, Amesterdão
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Guia Acompanhante
em Português

Bruges

Itinerário:
5º dia (Qui) – Bruxelas / Gant / Bruges 
Partida para Gant e visita do centro histórico e Catedral 
de São Bavão. Continuação para Bruges,  cidade medie-
val, e visita panorâmica: Basílica do Sangue, Praça Buró, 
Praça  Central,  os  românticos  canais  e  o  Lago  do  Amor. 
Alojamento. (J)

6º dia (Sex) – Bruges / roterdão / delf / haia 
/ Amesterdão
Viagem para Amesterdão com paragens em Roterdão, o 
maior porto da Europa; Delf, famosa pelas porcelanas; e 
Haia, capital administrativa da Holanda. Alojamento.

7º dia (Sáb) – Amesterdão
Visita  panorâmica:  Moinho  de  Rembrant,  Bairro  Sul, 
Praça  dos  Museus,  Grande  Canal  Amstel,  Antigo  Porto, 
Praça Damm e passeio pelo centro histórico. Tarde livre 
ou excursão opcional a Marken e Volendam. Alojamento. 

8º dia (Dom) – Amesterdão / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / paris
  Voo regular com destino a Paris. Transporte ao ho-

tel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Visita de Paris iluminada. Alojamento.

2º dia (Seg) – paris
Visita panorâmica: Champs Elysées, Praça da Concórdia, 
Arco  do  Triunfo,  Ópera,  Quartier  Latin,  Sorbonne,  Pan-
teão,  Invalides,  Escola  Militar,  Champs  de  Mars.  Tarde 
livre. Alojamento. 

3º dia (Ter) – paris
Dia  livre.  Visita  opcional  ao  Palácio  e  Jardins  Versailles, 
antiga residência da corte francesa. Alojamento.

4º dia (Qua) – paris / Bruxelas 
Viagem para Bruxelas, capital da Bélgica, e visita pano-
râmica com destaque para Grand Place, Atomium, Cate-
dral de São Miguel e Manneken Pis, símbolo da cidade. 
Alojamento. (J)

Opção Mais Incluído
•  Visita ao Palácio e Jardins de Versailles em Paris;
•  Visita ao Bairro Vermelho e Canais em Amesterdão;
•  Excursão a Marken e Volendam;
•  2 ou 3 jantares;

março 31
Abril 07,14,21,28
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 03,17
dezembro 01,15,22,29
Janeiro 2020 12,26
fevereiro 2020 09,23
março 2020 08,22

Datas de Partida

•  Passagem aérea de acordo com o itinerário 
escolhido em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  7 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Bagagem de porão (23kgs);
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 84€ / 102€ (suj. a alteração)

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Paris, Bruxelas, Bruges, Roterdão, Haia, Amesterdão

Cidade hotel (Localização)

paris Mercure Porte Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orleáns (Cidade)
Bruxelas Catalonia Brussels***sup (Centro) 
Bruges Velotel (Cidade) / Green Park***sup (Cidade)
Amesterdão Corendon (Cidade) / Park Inn City West (Cidade)
frankfurt Movenpick City (Centro) / Maritim (Centro)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

programa datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

8 dias Mar-13Out+22Mar’20 1.115 € 1.530 € 1.298 € 1.713 €
20Out-8Mar’20 1.005 € 1.339 € 1.185 € 1.522 €

9 dias Mar-13Out+22Mar’20 1.206 € 1.648 € 1.415 € 1.857 €
20Out-8Mar’20 1.100 € 1.455 € 1.306 € 1.664 €

A opção Mais Incluído inclui os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário.
Suplementos de Partida: 40€. Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Opção com Vale do Reno Desde 1.100€ | 9 Dias
8º dia (Dom) – Amesterdão / Vale do reno / 
frankfurt 
Saída para Boppard, cidade alemã junto ao rio Reno e embarque 
num cruzeiro até Sankt Goar. Passagem por castelos, vinhas e 
rochedo Loreley. Continuação para Frankfurt. Alojamento. (J)

9º dia (Seg) – frankfurt / portugal 
  Transporte para o aeroporto e embarque com destino 

a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.
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Amesterdão

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

4º dia (Sex) – Bruges / roterdão / delf / 
haia / Amesterdão
Viagem para Amesterdão com paragens em Roterdão, o 
maior porto da Europa; Delf,  famosa pelas porcelanas; 
e Haia, capital administrativa da Holanda. Alojamento.

5º dia (Sáb) – Amesterdão
Visita  panorâmica:  Moinho  de  Rembrant,  Bairro  Sul, 
Praça  dos  Museus,  Grande  Canal  Amstel,  Antigo  Porto, 
Praça Damm e passeio pelo centro histórico. Tarde livre 
ou excursão opcional a Marken e Volendam. Alojamento. 

6º dia (Dom) – Amesterdão
Dia livre. Alojamento.

7º dia (Seg) – Amesterdão / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Ter) – portugal / Bruxelas
  Voo  regular com destino a Bruxelas. Transporte ao 

hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Alojamento.

2º dia (Qua) – Bruxelas 
Visita panorâmica com destaque para Grand Place, Ato-
mium, Catedral de São Miguel e Manneken Pis, símbolo 
da cidade. Alojamento. (J)

3º dia (Qui) – Bruxelas / Gant / Bruges 
Partida para Gant e visita do centro histórico e Catedral 
de São Bavão. Continuação para Bruges,  cidade medie-
val, e visita panorâmica: Basílica do Sangue, Praça Buró, 
Praça  Central,  os  românticos  canais  e  o  Lago  do  Amor. 
Alojamento. (J)

Opção Mais Incluído
•  Visita ao Bairro Vermelho e Canais em Ames terdão;
•  Excursão a Marken e Volendam;
•  2 ou 3 jantares.

Bruxelas, Bruges, Roterdão, Haia, Amesterdão

Abril 02,09,16,23,30
maio 07,14,21,28
Junho 04,11,18,25
Julho 02,09,16,23,30
Agosto 06,13,20,27
Setembro 03,10,17,24
Outubro 01,08,15,22,29
Novembro 05,19
dezembro 03,17,24,31
Janeiro 2020 14,28
fevereiro 2020 11,25
março 2020 10,24

Datas de Partida

•  Passagem aérea de acordo com o itinerário 
escolhido em classe económica;

• Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;
. 6 noites em regime de alojamento e peque-
no-almoço buffet;
. Transfers de chegada e saída;
. Bagagem de porão (23kgs);
. Taxas municipais (city tax);
. Taxas de IVA;
. Taxas de aeroporto, segurança e combustí-
vel – 84€ / 102€ (suj. a alteração)
. Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

Bruxelas Catalonia Brussels***sup (Centro) 
Bruges Velotel (Cidade) / Green Park***sup (Cidade)
Amesterdão Corendon (Cidade) / Park Inn City West (Cidade)
frankfurt Movenpick City (Centro) / Maritim (Centro)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

programa datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

Bélgica e holanda Abr-15Out+24Mar’20 962 € 1.296 € 1.079 € 1.412 €
22Out-10Mar’20 865 € 1.119 € 979 € 1.235 €

Bélgica e holanda 
com reno

Abr-15Out+24Mar’20 943 € 1.246 € 1.087 € 1.389 €
22Out-10Mar’20 865 € 1.096 € 1.006 € 1.239 €

A opção Mais Incluído inclui os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário.
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Opção com Vale do Reno Desde 865€ | 7 Dias
6º dia (Dom) – Amesterdão / Vale do reno / 
frankfurt 
Saída para Boppard, cidade alemã junto ao rio Reno e embarque 
num cruzeiro até Sankt Goar. Passagem por castelos, vinhas e 
rochedo Loreley. Continuação para Frankfurt. Alojamento. (J)

7º dia (Seg) – frankfurt / portugal 
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.
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Guia Acompanhante
em Português

Viena

Itinerário:
Igreja Votiva e o Palácio Belvedere. Passagem pelo Prater 
e  passeio  pelo  centro  histórico  até  à  Catedral  de  Santo 
Estevão. Alojamento. 

5º dia (Sáb) – Viena
Dia livre. Visita opcional à Ópera e Palácio Schoenbrunn. 
Alojamento.

6º dia (Dom) – Viena / Budapeste
Saída  para  Budapeste,  capital  da  Hungria,  conhecida 
como  a  Rainha  do  Danúbio.  É  a  cidade  dos  banhos,  da 
dança, da música, dos lendários salões chá e cafés literá-
rios. Visita panorâmica percorrendo as zonas de Buda e 
Peste, o Bastião dos Pescadores, a Praça dos Heróis e a 
Avenida Andrassy. Alojamento.

7º dia (Seg) – Budapeste
Dia livre. Visita opcional ao Parlamento e Basílica São Es-
tevão. Alojamento.

8º dia (Ter) – Budapeste / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.

1º dia (Ter) – portugal / praga
  Voo regular com destino a Praga. Transporte ao ho-

tel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Alojamento.

2º dia (Qua) – praga
Visita panorâmica destacando a Torre da Pólvora, a Praça 
Wenceslau, a Praça da Cidade Velha, a Câmara Municipal 
com a sua torre e o famoso relógio astronómico, o bairro 
judeu e a Ponte Carlos. Tarde livre. Alojamento. 

3º dia (Qui) – praga
Dia livre. Visita opcional ao Bairro do Castelo, Catedral de 
São Vito e Ruela de Ouro. Alojamento.

4º dia (Sex) – praga / Bratislava / Viena 
Saída  para  Bratislava  e  tour  de  orientação  na  capital 
eslovaca,  antiga  Presburgo,  uma  das  cidades  do  Impé-
rio  Austro-Húngaro.  Continuação  da  viagem  até  Viena, 
capital da Áustria. Visita panorâmica percorrendo a Rin-
gstrasse  com  a  Ópera,  o  Museu  de  Belas  Artes,  o  Par-
lamento, a Câmara Municipal, a Universidade, a Bolsa, a 

Abril 09,16,23,30
maio 07,14,21,28
Junho 04,11,18,25
Julho 02,09,16,23,30
Agosto 06,13,20,27
Setembro 03,10,17,24
Outubro 01,08,15,22,29
Novembro 05,12,26
dezembro 10,24,31
Janeiro 2020 07,21
fevereiro 2020 04,18
março 2020 03,17,31

Datas de Partida

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Praga;  Buda-
peste / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 88€ (suj. a alterações)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Praga, Bratislava, Viena, Budapeste

Cidade hotel (Localização)

praga Clarion Congress (Cidade) / International (Cidade) / Don Giovanni (Cidade)
Viena Ananás (Centro) / Zeitgeist (Cidade) / Fourside City Center (Cidade)
Budapeste Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

Abr-15Out+31mar’20 1.047 € 1.338 €
22Out-17mar’20 940 € 1.146 €

Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP Cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde
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Praga

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

Municipal,  a  Universidade,  a  Bolsa,  a  Igreja  Votiva 
e o Palácio Belvedere. Passagem pelo Prater e pas-
seio  pelo  centro  histórico  até  à  Catedral  de  Santo 
Estevão. Alojamento. 

5º dia (Sáb) – Viena
Visita  à  Ópera  e  Palácio  de  Schoenbrunn.  Restante 
tempo livre. Alojamento.

6º dia (Dom) – Viena / Budapeste
Saída para Budapeste, capital da Hungria, conhecida 
como a Rainha do Danúbio. É a cidade dos banhos, da 
dança, da música, dos lendários salões chá e cafés li-
terários. Almoço e visita panorâmica percorrendo as 
zonas de Buda e Peste, o Bastião dos Pescadores, a 
Praça dos Heróis e a Avenida Andrassy. Alojamento

7º dia (Seg) – Budapeste
Visita ao Parlamento e Basílica São Estevão. Restan-
te tempo livre. Alojamento.

8º dia (Ter) – Budapeste / portugal
  Transporte  para  o  aeroporto  e  embarque  com 

destino a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.

1º dia (Ter) – portugal / praga
  Voo regular com destino a Praga. Transporte ao 

hotel.  Às  19h30  reunião  com  o  guia  na  recepção  do 
hotel. Alojamento.

2º dia (Qua) – praga
Visita  panorâmica  destacando  a  Torre  da  Pólvora, 
a  Praça  Wenceslau,  a  Praça  da  Cidade  Velha,  a  Câ-
mara  Municipal  com  a  sua  torre  e  o  famoso  relógio 
astronómico, o bairro  judeu e a Ponte Carlos.  Jantar 
e alojamento. 

3º dia (Qui) – praga
Visita  ao  Bairro  do  Castelo,  Catedral  de  São  Vito  e 
Ruela de Ouro. Restante tempo livre. Alojamento.

4º dia (Sex) – praga / Bratislava / Viena 
Saída  para  Bratislava  e  tour  de  orientação  na  ca-
pital  eslovaca,  antiga  Presburgo,  uma  das  cidades 
do  Império Austro-Húngaro.  Almoço  e  continuação 
da  viagem  até  Viena,  capital  da  Áustria.  Visita  pa-
norâmica  percorrendo  a  Ringstrasse  com  a  Ópera, 
o  Museu  de  Belas  Artes,  o  Parlamento,  a  Câmara 

Praga, Bratislava, Viena, Budapeste

Abril 09,16,23,30
maio 07,14,21,28
Junho 04,11,18,25
Julho 02,09,16,23,30
Agosto 06,13,20,27
Setembro 03,10,17,24
Outubro 01,08,15,22,29
Novembro 05,12,26
dezembro 10,24,31
Janeiro 2020 07,21
fevereiro 2020 04,18
março 2020 03,17,31

Datas de Partida

•  Passagem  aérea  Portugal  /  Praga;  Buda-
peste / Portugal em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  7  noites  em  regime  de  alojamento  e  pe-
queno-almoço buffet;

•  3 refeições;
•  Visita ao Bairro do Castelo, Catedral de São 

Vito e Ruela de Ouro em Praga;
•  Visita à Ópera e Palácio Schoenbrunn em 

Viena;
•  Visita ao Parlamento e Basílica São Este-

vão em Budapeste;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 88€ (suj. a alterações)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Cidade hotel (Localização)

praga Clarion Congress (Cidade) / International (Cidade) / Don Giovanni (Cidade)
Viena Ananás (Centro) / Zeitgeist (Cidade) / Fourside City Center (Cidade)
Budapeste Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

datas duplo Single

Abr-15Out+31mar’20 1.247 € 1.538 €
22Out-17mar’20 1.140 € 1.346 €

Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

3 reFeições
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Guia Acompanhante
em Português

Budapeste

Itinerário:
4º dia (Qui) – praga
Dia livre. Visita opcional ao Bairro do Castelo, Catedral de 
São Vito e Ruela de Ouro. Alojamento.

5º dia (Sex) – praga / Bratislava / Viena 
Saída para Bratislava e tour de orientação na capital es-
lovaca. Continuação para Viena e visita panorâmica per-
correndo a Ringstrasse com a Ópera, o Museu de Belas 
Artes, o Parlamento, a Câmara Municipal, a Universidade, 
a Bolsa, a Igreja Votiva e o Palácio Belvedere. Passagem 
pelo Prater e passeio pelo centro histórico até à Catedral 
de Santo Estevão. Alojamento. (A)

6º dia (Sáb) – Viena
Dia livre. Visita opcional à Ópera e Palácio Schoenbrunn. 
Alojamento.

7º dia (Dom) – Viena / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Seg) – portugal / Berlim
  Voo regular com destino a Berlim. Transporte ao ho-

tel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. 
Alojamento.

2º dia (Ter) – Berlim
Visita  panorâmica  destacando:  Porta  de  Bradenburgo, 
Reichstag,  Unter  den  Linden,  Igreja  Memorial  do  Kaiser 
na Ku’Damm, Alexander Platz, East Side Gallery e Memo-
rial ao Muro de Berlim. Resto de dia livre. Alojamento. (J)

3º dia (Qua) – Berlim / dresden / praga 
Viagem para Dresden e tour de orientação nesta cidade 
cruelmente bombardeada durante a 2ª Guerra Mundial. 
Continuação  para  Praga  e  visita  panorâmica:  Torre  da 
Pólvora, Praça Wenceslau, Praça da Cidade Velha, Câma-
ra Municipal com a torre e o famoso relógio astronómico, 
bairro judeu e Ponte Carlos. Alojamento. (J)

Opção Mais Incluído
•  Visita ao Museu e Campo de Concentração 

Sachsenhausen em Berlim;
•  Visita ao Bairro do Castelo, Catedral de São 

Vito e Ruela de Ouro em Praga;
•  Visita  à  Ópera  e  Palácio  Schoenbrunn  em 

Viena;
•  Visita ao Parlamento e Basílica São Estevão 

em Budapeste;
•   3 ou 4 refeições

Abril 08,15,22,29
maio 06,13,20,27
Junho 03,10,17,24
Julho 01,08,15,22,29
Agosto 05,12,19,26
Setembro 02,09,16,23,30
Outubro 07,14,21,28
Novembro 04,11,25
dezembro 09,23,30
Janeiro 2020 06,20
fevereiro 2020 03,17
março 2020 02,16,30

Datas de Partida

•  Passagem aérea de acordo com o itinerá-
rio escolhido em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  6 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 89€ (suj. a alterações)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Berlim, Dresden, Praga, Bratislava, Viena

Cidade hotel (Localização)

Berlim Intercity Haupbahnhof (Centro)/Andel’s by Vienna (Cidade)/Maritim ProArte 
(Centro)/Maritim Berlin (Centro)

praga Clarion Congress (Cidade) / International (Cidade) / Don Giovanni (Cidade)
Viena Ananás (Centro) / Zeitgeist (Cidade) / Fourside City Center (Cidade)
Budapeste Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

programa datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

7 dias Abr-14Out+30Mar’20 961 € 1.215 € 1.136 € 1.390 €
21Out-16Mar’20 875 € 1.071 € 1.049 € 1.247 €

9 dias Abr-14Out+30Mar’20 1.183 € 1.517 € 1.425 € 1.760 €
21Out-16Mar’20 1.070 € 1.325 € 1.311 € 1.567 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário.
Suplementos de Partida: 40€.
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Opção com Budapeste Desde 1.070€ | 9 Dias
7º dia (Dom) – Viena / Budapeste
Saída para Budapeste, a Rainha do Danúbio, e visita panorâmi-
ca percorrendo as zonas de Buda e Peste, o Bastião dos Pesca-
dores, a Praça dos Heróis e a Avenida Andrassy. Alojamento. (A)

8º dia (Seg) – Budapeste
Dia livre. Visita opcional ao Parlamento e Basílica São Estevão. Alojamento.

9º dia (Ter) – Budapeste / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.



CirCuitos EuropEus ClássiCos 2019/2020 C
ir

cu
ito

s 
Eu

ro
pe

us
 C

lá
ss

ic
os

27

PolÓnia e as caPitais imPeriais
d e s d e

d i a s

1.140€

7

Cracóvia

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

e os locais das várias homenagens à 2ª Guerra Mundial. 
Tarde livre. Alojamento.

5º dia (Sex) – Varsóvia / Czestochowa / 
Cracóvia
Partida para Czestochowa, para visitar o Mosteiro Jasna 
Gora da Virgem Negra. Continuação para Cracóvia, que 
durante 500 anos foi a capital real da Polónia. O Castelo 
de Cracóvia, as igrejas medievais, a cidade velha, o gue-
to judaico, o mercado tradicional e as ruas dos palácios 
barrocos  são  alguns  dos  locais  da  visita  panorâmica. 
Alojamento. (J)

6º dia (Sáb) - Cracóvia
Dia  livre ou excursão opcional a Auschwitz e Minas de 
Sal de Wieliczka. Alojamento.

7º dia (Dom) – Cracóvia / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. 

fim dos nossos serviços.

1º dia (Seg) – portugal / Berlim
  Voo regular com destino a Berlim. Transporte ao hotel. Às 

19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Ter) – Berlim
Visita  panorâmica  destacando:  Porta  de  Bradenburgo, 
Reichstag, Unter den Linden, Igreja Memorial do Kaiser na 
Ku’Damm, Alexander Platz, East Side Gallery e Memorial ao 
Muro de Berlim. Resto de dia livre. Alojamento. (J)

3º dia (Qua) – Berlim / poznan / Varsóvia
Saída para Poznan e tour de orientação de uma das mais 
antigas cidades polacas. O centro turístico é a Antiga Praça 
do Mercado, com valiosos monumentos e museus. Conti-
nuação para Varsóvia. Alojamento. (J)

4º dia (Qui) – Varsóvia
Visita panorâmica com destaque para os monumentos 
localizados em redor da Rota Real, a Câmara Municipal 

Opção Mais Incluído

•  Visita ao Museu e Campo de Concentração de 
Schasenhausen em Berlim;

•  Visita  ao  Campo  de  Concentração  de  Aus-
chwitz e Minas de Sal de Wieliczka;

•  Visita  ao  Parlamento  e  Basílica  São  Estevão 
em Budapeste;

•  3 ou 4 refeições

Berlim, Poznan, Varsóvia, Czestochowa, Cracóvia

Abril 29
maio 06,20
Junho 03,17
Julho 01,15,29
Agosto 12,26
Setembro 09,23
Outubro 07

Datas de Partida

•  Passagem aérea de acordo com o itinerá-
rio escolhido em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante  local em  língua por-
tuguesa;

•  6 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 95€ / 88€ (suj. a alterações)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

programa datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

7 dias Abr-Out 1.140 € 1.422 € 1.321 € 1.601 €
9 dias Abr-Out 1.215 € 1.574 € 1.460 € 1.821 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário. 
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line.

Preços por pessoa desde

Opção com Budapeste Desde 1.215€ | 9 Dias
7º dia (Dom) – Cracóvia / Budapeste
Saída  para  Budapeste  atravessando  os  Montes  Ta-
tras  e  a  cidade  de  Banská  Bystrica.  Chegada  pela 
tarde à Rainha do Danúbio e visita panorâmica per-
correndo  as  zonas  de  Buda  e  Peste,  o  Bastião  dos 
Pescadores, a Praça dos Heróis e a Avenida Andrassy. 
Alojamento.

8º dia (Seg) – Budapeste
Dia  livre. Visita opcional ao Parlamento e à Basílica São 
Estevão. Alojamento. (A)

9º dia (Ter) – Budapeste / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

Cidade hotel (Localização)

Berlim Intercity Haupbahnhof (Centro)/Andel’s by Vienna (Cidade)/Maritim ProArte (Centro)/Maritim 
Berlin (Centro)

Varsóvia Novotel Centrum (Centro)
Cracóvia Inx Design (Centro) / Metropolis Design (Centro)
Budapeste Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H
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Fiordes da noruega 
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1.520€

7

Guia Acompanhante
em Português

Fiordes 

Itinerário:
4º dia (Qua) – Loen / Briksdal / Geiranger / Alesund
Dia  dedicado  a  percorrer  esta  região  incluindo  visita  ao 
Glaciar de Briksdal e cruzeiro (50m) no Fiorde de Geiran-
ger. Alojamento em Alesund.

5º dia (Qui) – Alesund / Lillehamer / Oslo
Viagem para Lillehammer, através das terras Troll, do Vale 
de Romsdal e das povoações de Otta e Dombas. Visita às 
pistas de ski da cidade que foi sede dos Jogos Olímpicos 
de Inverno de 1994. Continuação para Oslo. Alojamento. 

6º dia (Sex) – Oslo
Visita panorâmica da capital da Noruega: Parque Frogner 
emoldurado  pelas  esculturas  de  Gustav  Vigeland;  ave-
nida Karl-Johans, Câmara Municipal, Palácio Real. Tarde 
livre. Alojamento.

7º dia (Sáb) – Oslo / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / Bergen
  Voo regular com destino a Bergen, via cidade de li-

gação. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia 
na recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Seg) – Bergen
Visita  panorâmica  da  cidade,  porta  de  entrada  para  os 
fiordes, que inclui a parte antiga e as casas hanseáticas. 
Tarde livre. Alojamento.

3º dia (Ter) – Bergen / Loen (região 
dos fiordes)
Passeio  opcional  no  comboio  mais  famoso  da  Es-
candinávia - o Flamsbana, que durante um percurso 
de  20km  o  levará  por  surpreendentes  paisagens  de 
montanhas e cascatas. Cruzeiro pelo Sognefjord – o 
fiorde dos sonhos. Jantar e alojamento na região dos 
Fiordes.

Opção Mais Incluído
•  Funicular até ao Monte Floyen em Bergen;
• Viagem no comboio Flamsbana;
•  Visita aos Museus Barco Polar Fram e Barcos 

Vikings em Oslo;

•  Passagem aérea conforme itinerário esco-
lhido em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em  língua portuguesa/es-
panhola;

•  6 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço buffet;

•  1 jantar;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 144€ / 123€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas à refeição;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos); 
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Bergen, Fiordes, Alesund, Lillehamer, Oslo

programa de 7 dias
Junho 09,16,23,30
Julho 07,14,21,28
Agosto 04,11,18,25
Setembro 01,08,15 

programa de 9 dias
Junho 07,14,21,28
Julho 05,12,19,26
Agosto 02,09,16,23,30
Setembro 06,13

Datas de Partida

Cidade hotel (Localização)

Copenhaga Scandic Webers (Centro) / 
First Hotel Mayfair (Centro)

Bergen Scandic Neptun (Centro)
fiordes Loenfjord (Loen)
Alesund Scandic Alesund (Centro) / 

First Atlantica (Centro)
Oslo Scandic Solli (Centro)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

1 reFeição

Opção com Copenhaga Desde 2.005€ | 9 Dias  | 1Refeição    
1º dia (Sex) – portugal / Copenhaga

  Voo regular com destino a Copenhaga. Transporte ao hotel. 
Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Sáb) – Copenhaga
Visita  panorâmica  da  capital  da  Dinamarca:  Parlamento, 
Praça da Câmara Municipal, Palácio Christianborg e a Pe-
quena Sereia (estátua em memória de Hans Christian An-
dersen, símbolo da cidade). Resto de dia livre. Alojamento.

3º dia (Dom) – Copenhaga / Bergen
  Transporte ao aeroporto e voo para Bergen. Trans-

porte ao hotel. Alojamento.

programa datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

7 dias Jun-Set 1.520 € 1.882 € 1.671 € 2.031 €
9 dias Jun-Set 2.005 € 2.528 € 2.155 € 2.677 €

Suplementos de Partida: 40€.
Tarifas aéreas: 7 Dias base Finnair cl.O; 9 Dias base Tap cl.E + doméstico SK cl.U
Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde
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escandinávia e Fiordes 
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1.785€

9

Bergen

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

5º dia (Qui) – Alesund / Lillehamer / Oslo
Viagem para Lillehammer, através das terras Troll, do Vale 
de Romsdal e das povoações de Otta e Dombas. Visita às 
pistas de ski da cidade que foi sede dos Jogos Olímpicos 
de Inverno de 1994. Continuação para Oslo. Alojamento. 

6º dia (Sex) – Oslo
Visita panorâmica da capital da Noruega: Parque Frogner 
emoldurado  pelas  esculturas  de  Gustav  Vigeland;  ave-
nida Karl-Johans, Câmara Municipal, Palácio Real. Tarde 
livre. Alojamento.

7º dia (Sáb) – Oslo / karlstad / estocolmo
Saída  para  Estocolmo,  via  Karlstad.  A  capita  sueca  é 
formada por 14 ilhas, cada uma das quais com caracte-
rísticas de bairro. Pelas vias  fluviais  circulam barcos de 
recreio e enormes ferries que atravessam o Báltico. 

8º dia (Dom) – estocolmo
Visita panorâmica: o burgo antigo (Gamla Stan) e as suas 
ruas  de  época  medieval  onde  se  encontram  o  Palácio 
Real e a Catedral. Tarde livre. Alojamento.

9º dia (Seg) – estocolmo / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com des-

tino a Portugal. Chegada. fim dos nossos serviços.

1º dia (Dom) – portugal / Bergen
  Voo regular com destino a Bergen, via cidade de li-

gação. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia 
na recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Seg) – Bergen
Visita  panorâmica  da  cidade,  porta  de  entrada  para  os 
fiordes, que inclui a parte antiga e as casas hanseáticas. 
Tarde livre. Alojamento.

3º dia (Ter) – Bergen / Loen (região 
dos fiordes)
Passeio  opcional  no  comboio  mais  famoso  da  Escandi-
návia - o Flamsbana, que durante um percurso de 20km 
o levará por surpreendentes paisagens de montanhas e 
cascatas. Cruzeiro pelo Sognefjord – o fiorde dos sonhos. 
Jantar e alojamento na região dos Fiordes.

4º dia (Qua) – Loen / Briksdal / Geiranger / 
Alesund
Dia  dedicado  a  percorrer  esta  região  incluindo  visita  ao 
Glaciar de Briksdal e cruzeiro (50m) no Fiorde de Geiran-
ger. Alojamento em Alesund.

Opção Mais Incluído
•  Funicular até ao Monte Floyen em Bergen;
•  Viagem no comboio Flamsbana;
•  Visita aos Museus Barco Polar Fram e Barcos 

Vikings em Oslo
•  Visita  ao  Museu  Wasa  e  Câmara  Municipal 

em Estocolmo;

Bergen, Fiordes, Alesund, Lillehamer, Oslo, Karlstad, Estocolmo

•  Passagem aérea de acordo com o itinerá-
rio escolhido em classe económica

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante em língua portugue-
sa/espanhola;

•  8 ou 10 noites em regime de alojamento 
e pequeno-almoço buffet;

•  1 jantar;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 145€ / 124€ (suj. a alteração)
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebida à refeição;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos); 
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Opção com Copenhaga Desde 2.275€ | 11 Dias | 1Refeição    
1º dia (Sex) – portugal / Copenhaga

  Voo  regular  com  destino  a  Copenhaga.  Transporte 
ao  hotel.  Às  19h30  reunião  com  o  guia  na  recepção  do 
hotel. Alojamento.

2º dia (Sáb) – Copenhaga
Visita panorâmica da capital da Dinamarca: Parlamento, 
Praça da Câmara Municipal, Palácio Christianborg e a Pe-
quena Sereia (estátua em memória de Hans Christian An-
dersen, símbolo da cidade). Resto de dia livre. Alojamento.

3º dia (Dom) – Copenhaga / Bergen
  Transporte ao aeroporto e voo para Bergen. Trans-

porte ao hotel. Alojamento.

Datas de Partida

Cidade hotel (Localização)

Copenhaga Scandic Webers (Centro) /  
First Hotel Mayfair (Centro)

Bergen Scandic Neptun (Centro)
fiordes Loenfjord (Loen)
Alesund Scandic Alesund (Centro) / 

First Atlantica (Centro)
Oslo Scandic Solli (Centro)
estocolmo Scandic Malmen (Centro)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4.

Hotéis Previstos 4H

programa datas programa base Com opção mais incluído
duplo Single duplo Single

9 dias Jun-Set 1.785 € 2.263 € 1.991 € 2.471 €
11 dias Jun-Set 2.275 € 2.918 € 2.484 € 3.125 €

Suplementos de Partida: 40€.
Tarifas aéreas: 7 Dias base Finnair cl.O; 9 Dias base Tap cl.E + doméstico SK cl.U
Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde

programa de 7 dias
Junho 09,16,23,30
Julho 07,14,21,28
Agosto 04,11,18,25
Setembro 01,08,15 

programa de 11 dias
Junho 07,14,21,28
Julho 05,12,19,26
Agosto 02,09,16,23,30
Setembro 06,13

1 reFeição
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1.230€

8

Guia Acompanhante
em Português

Tallinn

Itinerário:
5º dia (Seg) – riga / parnu / tallinn
Saída  para  Parnu,  famosa  cidade  balnear  da  Estónia. 
Tempo livre e continuação para Tallinn, considerada uma 
das jóias do Báltico. Alojamento.

6º dia (Ter) – tallinn
Visita panorâmica da capital da Estónia: Catedral de Ale-
xander Nevski,  Igreja Niguliste e Câmara Municipal  (en-
trada). Tarde livre. Alojamento.

7º dia (Qua) – tallinn
Dia livre. Alojamento.

8º dia (Qui) – tallinn / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Qui) – portugal / Vilnius
  Voo regular com destino a Vilnius, via cidade de liga-

ção. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia na 
recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Sex) – Vilnius
Visita da capital da Lituânia: passeio pelo centro histórico, 
parte baixa e alta do Castelo com a Torre de Gediminas, Ca-
tedral de Pedro e Paulo, Igreja de Santa Ana, antiga Univer-
sidade (entrada) e a Capela com a Madona de Vilnius. Tarde 
livre ou excursão opcional a Trakai. Alojamento.

3º dia (Sáb) - Vilnius / rundale / riga
Saída  para  Siauliai  e  visita  à  Colina  das  Cruzes,  importante 
centro de peregrinação católica na Lituânia. Travessia da fron-
teira com a Letónia e visita livre ao Palácio de Rundale, antiga 
residência dos Duques de Curlândia. Alojamento em Riga.

4º dia (Dom) – riga
Visita  panorâmica  da  capital  da  Letónia,  antiga  cidade 
hanseática, cujos edifícios possuem todos os estilos ar-
quitectónicos: barroco,  renascentista, neoclássico e  im-
perial. Destaque para a Igreja de São Pedro e a Catedral. 
Tarde livre. Alojamento.

•  Passagem aérea de acordo com o itinerá-
rio escolhido em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante em língua portugue-
sa/espanhola;

•  7 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço buffet;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 185€ / 193€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Vilnius, Riga, Tallinn

programa datas duplo Single

8 dias Jun-Set 1.230 € 1.584 €
9 dias Jun-Set 1.325 € 1.669 €

Tarifa aérea base Lufthansa cl.W - Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde

Junho 13
Julho 04,18
Agosto 01,15
Setembro 05

Datas de Partida

Opção com Helsínquia
Desde 1.325€ | 9 dias
7º dia (Qua) – tallinn / helsínquia
Embarque  em  ferry  para  Helsinquia.  Visita  panorâmica: 
Parque de Sibelius, Praça do Senado, Casa Finlândia de 
Alvar Aalto, Igreja Tempeulaikko e Rua Mannerheim. Tar-
de livre. Alojamento.

8º dia (Qui) – helsínquia
Dia livre. Alojamento. 

9º dia (Sex) – helsínquia / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

Cidade hotel (Localização)

Vilnius Novotel (Centro)
riga Bellevue Park (Cidade)
tallinn Park Inn Meriton (Centro)
helsínquia Scandic Park (Centro)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4. 

Hotéis Previstos 4H
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báltico comPleto com rússia
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2.255€

14

Moscovo

Guia Acompanhante
em PortuguêsItinerário:

6º dia (Ter) – tallinn
Visita panorâmica da capital da Estónia: Catedral de Alexan-
der  Nevski,  Igreja  Niguliste  e  Câmara  Municipal  (entrada). 
Tarde livre. Alojamento.

7º dia (Qua) – tallinn / helsínquia
Embarque  em  ferry  para  Helsinquia.  Visita  panorâmica: 
Parque de Sibelius, Praça do Senado, Casa Finlândia de 
Alvar Aalto, Igreja Tempeulaikko e Rua Mannerheim. Tar-
de livre. Alojamento.

8º dia(Qui) – helsínquia / São petersburgo
Saída  manhã  cedo  em  comboio  para  São  Petersburgo, 
ex-Leninegrado,  apelidada  de  “Veneza  do  Norte”.  Aloja-
mento.

9 dia (Sex) – São petersburgo
Visita  panorâmica  do  centro:  Praça  dos  Palácios,  Praça 
e Catedral São Isaac, Fortaleza Pedro e Paulo, principais 
avenidas e Museu Hermitage. Alojamento.

10º dia (Sáb) – São petersburgo
Dia  livre.  Sugerimos  excursão  opcional  ao  Palácio  Pe-
trodvoretz. Alojamento.

11º dia (Dom) – São petersburgo / moscovo
Transporte à estação e embarque em comboio para Mos-
covo. Transporte ao hotel e alojamento.

12º dia (Seg) – moscovo
Visita panorâmica da “Mãe Rússia”: Universidade, Teatro 
Bolshoi, Praça Vermelha e Catedral São Basílio e Museu 
de  História.  Entrada  no  famoso  Metro  de  Moscovo,  ”O 
Palácio Subterrâneo”. Alojamento.

13º dia (Ter) – moscovo
Visita ao recinto amuralhado do Kremlin, antiga residên-
cia dos czares russos, e actualmente o centro da Presi-
dência. Tarde livre. Alojamento.

 14º dia (Qua) – moscovo / portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Qui) – portugal / Vilnius
  Voo regular com destino a Vilnius, via cidade de ligação. 

Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recep-
ção do hotel. Alojamento.

2º dia (Sex) – Vilnius
Visita da capital da Lituânia: passeio pelo centro histórico, parte 
baixa e alta do Castelo com a Torre de Gediminas, Catedral de Pe-
dro e Paulo, Igreja de Santa Ana, antiga Universidade (entrada) e a 
Capela com a Madona de Vilnius. Tarde livre ou excursão opcional 
a Trakai. Alojamento.

3º dia (Sáb) - Vilnius / rundale / riga
Saída  para  Siauliai  e  visita  à  Colina  das  Cruzes,  importante 
centro de peregrinação católica na Lituânia. Travessia da fron-
teira com a Letónia e visita livre ao Palácio de Rundale, antiga 
residência dos Duques de Curlândia. Alojamento em Riga.

4º dia (Dom) – riga
Visita panorâmica da capital da Letónia, antiga cidade hanseática, 
cujos edifícios possuem todos os estilos arquitectónicos: barroco, 
renascentista, neoclássico e imperial. Destaque para a Igreja de 
São Pedro e a Catedral. Tarde livre. Alojamento.

5º dia (Seg) – riga / parnu / tallinn
Saída para Parnu, famosa cidade balnear da Estónia. Tempo 
livre e continuação para Tallinn, considerada uma das jóias 
do Báltico. Alojamento.

Vilnius, Riga, Tallinn, Helsínquia, São Petersburgo, Moscovo

•  Passagem aérea Portugal / Vilnius; Mos-
covo / Portugal em classe económica;

•  Circuito  em  autocarro  de  turismo  com 
guia acompanhante em língua portugue-
sa/espanhola;

•  13 noites em regime de alojamento e pe-
queno-almoço buffet;

•  Comboio Helsínquia / São Petersburgo / 
Moscovo em classe turística;

•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas  de  aeroporto,  segurança  e  com-

bustível – 204€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem (com cláusulas obriga-

tórias para visto da Rússia)

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos);
•  Visto para a Rússia;
•  Despesas de reserva.
Nota: Passaporte obrigatório.

Serviços incluídos

datas duplo Single

Jun-Set    2.255 €     2.880 € 

Tarifa aérea base Lufthansa cl.W -  Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde

Junho 13
Julho 04,18
Agosto 01,15
Setembro 05

Datas de Partida

Cidade hotel (Localização)

Vilnius Novotel (Centro)
riga Bellevue Park (Cidade)
tallinn Park Inn Meriton (Centro)
helsínquia Scandic Park (Centro)
São petersburgo Ambassador (Centro)
moscovo Golden Ring (Centro)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4. 

Hotéis Previstos 4H



CirCuitos EuropEus ClássiCos 2019/2020C
ir

cu
ito

s 
Eu

ro
pe

us
 C

lá
ss

ic
os

32

croácia e eslovénia 
d e s d e

d i a s

1.485€

8

Guia Acompanhante
em Português

Dubrovnik

2 reFeições

Itinerário:
6º dia (Qui) – Split / korcula / dubrovnik
Saída para Orebic e embarque em ferry para a ilha de Kor-
cula, cuja urbe é uma típica vila medieval dálmata; diz-se 
que aqui nasceu Marco Polo. O museu em sua honra e a 
Catedral de São Marcos são os seus atractivos principais. 
Regresso a Orebic e viagem para Dubrovnik. Alojamento.

7º dia (Sex) – dubrovnik
Visita  a  pé  do  centro  medieval  da  Pérola  do  Adriático, 
com  entradas  incluídas  no  Mosteiro  Franciscano  com 
uma  das  farmácias  mais  antigas  da  Europa,  Mosteiro 
Dominicano,  Palácio  do  Reitor  e  Catedral.  Tarde  livre. 
Alojamento.

8º dia (Sáb) – dubrovnik / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb) – portugal / Liubliana
  Voo regular com destino a Liubliana, via cidade de li-

gação. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia 
na recepção do hotel. Alojamento.

2º dia (Dom) – Liubliana / Zagreb
Manhã livre. Pelas 14h00 (aproximadamente), visita pa-
norâmica a pé do centro histórico da capital da Eslovénia, 
onde se destaca a Catedral, a Ponte dos Dragões e o con-
junto  de  edifícios  modernistas  de  Joze  Plecnik.  Viagem 
para Zagreb, capital da Croácia. Alojamento.

3º dia (Seg) – Zagreb
Visita panorâmica: Catedral com o Palácio do Bispo, Igreja São 
Marcos, Teatro Nacional, Cidade Alta com edifícios barrocos, 
centro histórico composto pelo Kaptol, o centro da igreja cató-
lica; Gradec, o Parlamento e centro administrativo; e a Cidade 
Baixa, o coração comercial da cidade. Alojamento.

4º dia (Ter) – Zagreb / plitvice / Zadar
Partida  para  o  Parque  Nacional  de  Plitvice.  Caminhada  e 
passeio de barco no Lago Kojiak. Continuação para Zadar, e 
visita a pé do centro: Igreja de São Donato, Catedral de Santa 
Anastácia (exterior) e Praça dos Poços. Jantar e alojamento.

5º dia (Qua) – Zadar / Sibenik / trogir / Split
Partida  para  Sibenik,  onde  destacamos  a  Catedral  de 
Santiago; e Trogir, com tempo livre para visitar sua cate-
dral. Viagem para Split e passeio pela cidade que se de-
senvolveu dentro das muralhas do Palácio de Dioclecia-
no. A visita inclui entrada nos sótãos do palácio, Templo 
de Júpiter e Catedral. Jantar e alojamento.

Programas Croácia-Eslovénia 8D 
+ Croácia-Eslovénia-Montenegro 9D
maio 11,18
Junho 01,15,29
Julho 13,27
Agosto 10,24
Setembro 07,21 
Outubro 05,19

Datas de Partida

Programas Croácia 7D + Croácia-Montenegro 8D 
maio 12,19
Junho 02,16,30
Julho 14,28
Agosto 11,25
Setembro 08,22 
Outubro 06,20
Inicia em Zagreb aos Domingos

•  Passagem aérea conforme itinerário esco-
lhido em classe económica;

•  Circuito em autocarro de turismo com guia 
acompanhante em língua portuguesa;

•  6, 7 ou 8 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço buffet;

•  2 refeições;
•  Transfers de chegada e saída;
•  Taxas municipais (city tax);
•  Taxas de IVA;
•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível – 197€ / 181€ (suj. a alteração);
•  Seguro de viagem

Os preços não incluem
•  Bebidas às refeições;
•  Bagageiros nos hotéis;
•  Bagagem de porão (consulte-nos); 
•  Despesas de reserva.

Serviços incluídos

Liubliana, Zagreb, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Korcula, Split, Dubrovnik

Cidade hotel (Localização)

Liubliana Radisson Blu (Centro)
Zagreb International (Centro)
Zadar Kolovare (Centro)
Split President (Centro)
dubrovnik Grand Hotel Park (Babin Kuk)

Alterações aos hotéis – consultar pág.4. 

Hotéis Previstos 4H

Opção com Montenegro 
Desde 1.675€ | 9 dias | 2Refeições
8º dia (Sáb) – dubrovnik / kotor / dubrovnik
Viagem  para  Montenegro,  acompanhando  o  fiorde  até 
chegar  a  Kotor.  Visita  da  catedral  e  continuação  para 
Buda, cidade medieval de estreitas ruelas e edifícios re-
ligiosos.  Regresso  a  Dubrovnik  atravessando  parte  do 
fiorde em ferry. Alojamento. 

9º dia (Dom) – dubrovnik / portugal
  Transporte para o aeroporto e embarque com desti-

no a Portugal. Chegada. 
fim dos nossos serviços.

programa datas duplo Single

7 dias Croácia Mai-Out 1.309 € 1.572 €
8 dias Croácia-montenegro Mai-Out 1.500 € 1.872 €
8 dias Croácia-eslovénia Mai-Out 1.485 € 1.773 €
9 dias Croácia-eslovénia-montenegro Mai-Out 1.675 € 2.073 €

Suplementos de partida: 40€
Tarifas aéreas: LJU-DBV Lufthansa cl.W; ZAG-DBV Croatia cl.S
Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Preços por pessoa desde
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O presente programa/catálogo é o documento infor-
mativo no qual se inserem as presentes condições ge-
rais, dele fazendo parte integrante e que constituem, 
na ausência de documento autónomo o contrato de 
viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência 
salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante 
em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao dispos-
to na legislação em vigor. As Condições Gerais cujo 
objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de 
Viagem Conexo constante do presente programa, as 
correspondentes fichas de informação normalizada e 
as condições particulares que constam da documen-
tação de viagem facultada ao Viajante no momento 
de reserva da viagem consubstanciam o contrato de 
viagem que vincula as partes.

1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente 
brochura é da LUSANOVA – Excursões e Turismo Lda, 
pessoa coletiva e número de matrícula 500 170 894, 
com sede na Avenida João XXI, nº. 9ª, 1000 – 298, Lis-
boa, titular do RNAVT 1739. 

2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento 
solicitado, liquidando o restante até 21 dias antes da 
partida. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos 
da data do início do serviço, o preço total do mesmo 
deverá ser paga no ato da inscrição. A LUSANOVA – 
Excursões e Turismo Lda. reserva-se o direito de anu-
lar qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido 
efetuado nas condições acima mencionadas. As reser-
vas encontram-se condicionadas à obtenção da parte 
dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.

3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 
DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro na 
sua redação atual, informamos que o Viajante poderá 
recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alterna-
tiva de Litígios de Consumo:
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turis-
mo in www.provedorapavt.com;
Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.
turismodeportugal.pt;

4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um 
serviço de viagem incluído no contrato de viagem or-
ganizada tem de ser comunicada à agência de viagens 
organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma 
adequada logo que tal desconformidade ocorra, ou 
seja, sem demora injustificada. 
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de 
redução de preço ou direito a indemnização por falta 
de conformidade dos serviços de viagem incluídos na 
viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.

5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos 
legais; O Viajante tem obrigação de reclamar junto 
da entidade prestadora dos serviços no momento de 
subtração, deterioração ou destruição de bagagem. 
No transporte internacional, em caso de dano na ba-
gagem, a reclamação deverá ser feita por escrito ao 
transportador imediatamente após a verificação do 
dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. 
Estando em caso o mero atraso na entrega da baga-
gem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a 
contar da data de entrega da mesma. A apresentação 
de tal reclamação será fundamento essencial para o 
acionamento da responsabilidade da LUSANOVA – Ex-
cursões e Turismo Lda. sobre a entidade prestadora do 
serviço.

6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o 

montante máximo exigível às entidades prestadoras 
dos serviços, nos termos da Convenção de Montreal, 
de 28 de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Inter-
nacional, e da Convenção de Berna, de 1961, sobre 
Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a res-
ponsabilidade das agências de viagens, relativamen-
te aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de 
transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por 
empresas de transportes marítimos, no caso de danos 
resultantes de dolo ou negligência destas, terá como 
limites os seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de baga-
gem ou da sua danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, 
incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompa-
nhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da 
danificação do veículo automóvel.
6.3. Quando exista, a responsabilidade das agências 
de viagens e turismo pela deterioração, destruição e 
subtração de bagagens ou outros artigos, em estabe-
lecimentos de alojamento turístico, enquanto o Via-
jante aí se encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos 
depositados à guarda do estabelecimento de aloja-
mento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não 
corporais está contratualmente limitada ao valor cor-
respondente a três vezes o preço do serviço vendido.

7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo 
com informação a prestar pela agência de viagens no 
momento da reserva (20€) não reembolsáveis, mesmo 
em caso de desistência.
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamen-
to ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas 
de acordo com informação a prestar pela agência de 
viagens no momento da reserva acrescidas de uma 
taxa de 20€. A aceitação de tais alterações depende 
de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua do-
cumentação pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, 
B. I., passaporte, documentação militar, autorização 
para menores, vistos, certificado de vacinas e outros 
eventualmente exigidos). A agência declina qualquer 
responsabilidade pela recusa de concessão de vistos 
ou a não permissão de entrada ao Viajante em país 
estrangeiro, sendo ainda da conta do Viajante todo e 
qualquer custo que tal situação acarretar. 
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se 
desloquem dentro da União Europeia deverão ser pos-
suidores do respetivo documento de identificação civil 
(Passaporte; B.I, Cartão do Cidadão); Para obtenção de 
assistência médica devem ser portadores do respetivo 
Cartão Europeu de Seguro de Doença; Os nacionais de 
países não comunitários devem consultar informação 
específica quanto à documentação necessária para 
realização de viagem junto das embaixadas/ consula-
dos dos países de origem;
8.3. Viagens fora da União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se 
desloquem para fora da União Europeia deverão ser 
possuidores do respetivo documento de identifica-
ção civil (passaporte) bem como do visto se neces-
sário (obtenha tal informação junto da agência no 
momento da reserva); os nacionais de países não 
comunitários devem consultar informação específica 
quanto à documentação necessária para realização 
de viagem junto das embaixadas/ consulados dos 
países de origem;

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, 

sempre que um Viajante, inscrito para uma determinada 
viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra 
viagem ou para a mesma com partida em data diferente, 
ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima 
referida, como despesas de alteração. Contudo, quando a 
mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de antece-
dência em relação à data da partida da viagem, para 
a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se os forne-
cedores de serviços não aceitarem a alteração, fica 
sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula 
“Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração 
dos serviços contratados por motivos não imputáveis 
à agência (ex. ampliação das noites de estadia, altera-
ção de voo) os preços dos serviços turísticos poderão 
não corresponder aos publicados no folheto que mo-
tivou a contratação.

10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-
se substituir por outra pessoa que preencha todas as 
condições requeridas para a viagem organizada, des-
de que informe a agência de viagens e turismo, por 
forma escrita, até sete dias seguidos antes da data 
prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente res-
ponsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas 
taxas, os encargos ou custos adicionais originados 
pela cessão, os quais serão devidamente informados e
comprovados pela agência de viagens e turismo.

11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organiza-
da, (i) a agência de viagens e turismo se veja obrigada 
a alterar significativamente alguma das característi-
cas principais dos serviços de viagem, (ii) ou não con-
siga ir de encontro às exigências especiais solicitada 
pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do preço da 
viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode, 
no prazo de 8 (oito) dias: 
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, 
sendo reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição 
proposta pela agência de viagens e turismo, sendo 
reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no 
prazo fixado pela agência de viagens e turismo impli-
cará a aceitação tácita da alteração proposta.

12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um nú-
mero mínimo de participantes a Agência reserva-se o 
direito de cancelar a viagem organizada caso o núme-
ro de participantes alcançado seja inferior ao mínimo. 
Nestes casos, o viajante será informado por escrito do 
cancelamento no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no 
caso de viagens com duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no 
caso de viagens com duração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no 
caso de viagens com duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência 
de viagens e turismo poderá ainda rescindir o con-
trato se for impedida de executar o mesmo devido a 
circunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.2. A rescisão do contrato de viagem pela agência 
nos termos acima referidos apenas confere ao viajante 
o direito ao reembolso integral dos pagamentos efe-
tuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do 
contrato de viagem.

13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa estão basea-
dos nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes 
à data de impressão deste programa, pelo que estão 
sujeitos a alterações (aumento ou redução de preço) 
que resultem de variações no custo dos transportes ou 
do combustível, impostos, taxas e flutuações cambiais 
até 20 dias antes da data de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço 

condições gerais
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total da viagem organizada, aplicar-se-á o disposto 
na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço a agência de via-
gens e turismo reserva-se o direito de deduzir ao 
reembolso a efetuar ao viajante as correspondentes 
despesas administrativas, que a pedido do viajante 
serão justificadas.

14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer 
reembolso por serviços não utilizados pelo Viajante 
por motivos de força maior ou por causa imputável 
ao Viajante, salvo reembolso pelos respetivos for-
necedores. A não prestação de serviços previstos no 
programa de viagem por causas imputáveis à agência 
organizadora e caso não seja possível a substituição 
por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito 
a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos 
serviços previstos e o dos efetivamente prestados.

15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o 
tempo antes do início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja respon-
sável pelo pagamento de todos os encargos a que o 
início do cumprimento do contrato e a sua desistên-
cia deem lugar, menos a reafectação de serviços e as 
economias
de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reem-
bolsado pela diferença entre a quantia paga e os 
montantes acima referidos. Na presente situação o 
reembolso será efetuado, deduzido da taxa de resci-
são, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do 
contrato de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o con-
trato de viagem antes do início da mesma sem pa-
gar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem 
circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de 
destino ou na sua proximidade imediata que afe-
tem consideravelmente a realização da mesma ou o 
transporte dos passageiros para o destino. A rescisão 
do contrato de viagem nesta situação apenas confere 
ao viajante o direito ao reembolso integral dos paga-
mentos efetuados.

16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e turismo é responsável 
pela correta execução de todos os serviços de viagem 
incluídos no contrato de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as 
agências de viagens e turismo são responsáveis pe-
rante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser 
executados por terceiros e sem prejuízo do direito de 
regresso,
nos termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras 
respondem solidariamente com as agências retalhis-
tas, no caso de viagens organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de 
viagens e turismo responde pela correta emissão dos 
títulos de alojamento e de transporte e ainda pela es-
colha culposa dos prestadores de serviços, caso estes 
não
tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha 
como intermediária em vendas ou reservas de servi-
ços de viagem avulsos é responsável pelos erros de 
emissão dos respetivos títulos, mesmo nos casos de-
correntes de
deficiências técnicas nos sistemas de reservas que lhes 
sejam imputáveis.
16.6. A agência de viagens e turismo é responsável 
por quaisquer erros devido a deficiências técnicas 
no sistema de reservas que lhe sejam imputáveis e, 
se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem 
organizada
ou de serviços de viagem que façam parte de serviços 
de viagem conexos, pelos erros cometidos durante o 
processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável 
por erros na reserva que sejam imputáveis ao viajante 

ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis 
e excecionais.

17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando 
por razões que não lhe forem imputáveis, este não 
possa terminar a viagem organizada, a agência de 
viagens e turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre 
os serviços de saúde, as autoridades locais e a assis-
tência consular; e 
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à 
distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de 
assistência tenha sido causada pelo viajante de forma 
deliberada ou por negligência, a agência de viagens e 
turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em 
que incorreu em virtude da prestação dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e exce-
cionais, o viajante não puder regressar, a agência de 
viagens e turismo organizadora é responsável por 
assegurar os custos de alojamento necessários, se 
possível de categoria equivalente, por um período 
não superior a três noites por viajante. A agência de 
viagens e turismo retalhista é solidariamente respon-
sável pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito 
de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se 
aplica às pessoas com mobilidade reduzida, nem aos 
respetivos acompanhantes, às grávidas e às crianças 
não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem 
de cuidados médicos específicos, desde que a agência 
de viagens e turismo tenha sido notificada dessas ne-
cessidades específicas pelo menos 48 horas antes do 
início da viagem organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e tu-
rismo o viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia 
de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao 
Turismo de Portugal I. P. entidade responsável pelo 
respetivo acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua 
Ivone Silva, Lote 6, 1050-124Lisboa, Tel. 211 140 200 | 
Fax. 211 140 830 – 
info@turismodeportugal.pt

19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens or-
ganizadora deste programa e emergente das obriga-
ções assumidas, encontra-se garantida por seguro de 
responsabilidade civil na Companhia Tranquilidade 
de Seguros, apólice nº 8900703551 no montante de 
75.000 euros, nos termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda a venda de segu-
ros que poderão ser adquiridos em função da viagem 
para garantia de situações de assistência e despesas 
de cancelamento.

20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem 
o previsto no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. A. na 
margem.

21. VALIDADE / EDIÇÃO
Este documento é válido de 01/03/2019 a 30/04/2020 
e foi editado em Janeiro de 2019

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser comple-
mentadas por quaisquer outras específicas desde 
que devidamente acordadas pelas partes. Os preços 
dos programas estão baseados na cotização média 
do dólar pelo que qualquer derivação relevante des-
ta moeda poderá implicar uma revisão dos preços da 
viagem nos termos constantes da cláusula “alteração 
de preço”.
Devido às constantes alterações do preço dos com-
bustíveis sobre os preços praticados poderá haver 
alteração do suplemento de combustível inserido no 
preço nos termos constantes da cláusula “alteração de 
preço”. As categorias dos hotéis e cruzeiros apresen-
tados nesta brochura seguem as normas de qualidade 

do pais de acolhimento, podendo os mesmos ser alte-
rados por outros similares quando por motivos alheios 
à agência não seja possível manter ou confirmar a re-
serva existente, obrigando-se a agência a informar o 
Viajante logo que de tal tenha conhecimento.

INFORMAÇÕES GERAIS

HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na 
hora local do respetivo país e de acordo com horários das 
respetivas companhias aérea à data de impressão deste 
programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração.

HOTÉIS/ APARTAMENTOS
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contrata-
do em apartamento é da responsabilidade do Viajante 
a informação do número de pessoas que irão ocupar 
o apartamento. No caso de se apresentarem mais 
pessoas que as reservadas, os apartamentos poderão 
recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão ba-
seados numa ocupação dupla. Nem todos os hotéis 
dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada 
uma cama extra que pode não ser de idêntica qualida-
de. Nos quartos equipados com duas camas ou casal, o 
triplo pode ser constituído apenas por aquelas camas. 
A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos 
programas é indicativa assim como a sua categoria que 
respeita a critérios e classificações locais cujos critérios 
por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados 
para os suplementos de meia pensão e pensão com-
pleta não incluem bebidas. Nas chegadas ao hotel 
após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pe-
queno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo 
possibilidade de late check-out, o último serviço do 
hotel será o pequeno-almoço.

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, 
serão definidas em função do primeiro e último servi-
ço. Em regra, sem carácter vinculativo os quartos po-
dem ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e 
deverão ser deixados livres até as 12 h do dia de saída. 
Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente 
pelas 17 h do dia de chegada e deverão ser deixados 
livres até as 10 h do dia de saída.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crian-
ças (destino e fornecedor) recomenda-se questionar 
sempre as condições especiais que porventura sejam 
aplicadas à viagem em causa.

CÂMBIOS: 
Os preços dos circuitos do Reino Unido foram calcu-
lados ao câmbio 1€ =0,89GBP de Dezembro de 2018
        
PROVEDOR DE CLIENTE: 
A LUSANOVA TOURS é aderente do Provedor do Cliente 
das Agências de Viagens. Eventuais reclamações deverão 
ser apresentadas no prazo máximo de 20 dias a contar do 
fim da viagem a que respeita. As reclamações devem ser 
apresentadas por escrito para a morada a seguir indicada, 
sem formalidades especiais, devendo conter o nome e 
morada do queixoso: Rua Duque de Palmela, 2 - 1ºDto., 
1250-098 Lisboa. Fax: 213 520 140, Email: provedor@
apavtnet.pt. As queixas são objecto de apreciação preli-
minar, podendo não ser aceites caso apresentadas mani-
festamente com má fé ou desprovidas de fundamento. As 
decisões do Provedor do Cliente são sempre comunicadas 
por escrito à Agência em causa, e esta deverá corrigir a 
situação irregular, se existir, no prazo de 30 dias, a contar 
da notificação da decisão. 
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