CIRCUITO EUROPEU 2019
PORTUGAL / ESPANHA / FRANÇA /
ITÁLIA

Lisboa / Fátima / Nazaré / Óbidos / Barcelona / Madrid /
Paris / Roma / Vaticano

28 de Junho a 11 de Julho de 2019
Programação:

1° DIA (28/06 – Sexta-feira) RECIFE / LISBOA
Às _____ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre para embarque ás _____ no vôo
_____ com destino a Lisboa. Pernoite em viagem, com previsão de chegada às _____ (horário local). Recepção, trâmites de
imigração e traslado ao Hotel Avenida Park ou similar para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Tarde livre
para atividades independentes e repouso. Pernoite
2° DIA (29/06 - Sábado) LISBOA
Pela manhã, city tour panorâmico na cidade de LISBOA para conhecer: Basílica da Estrela, Museu do Automóvel, Mosteiro dos
Jerônimos, Torre de Belém, Rua Marquês de Pombal, Ponte sobre o Rio Tejo, Praça do Comércio, Censo da Descoberta, Castelo
de São Jorge e, se as condições meteorológicas forem satisfatórias, um passeio a pé pelo bairro de Alfama. Retorno ao hotel.
Programação noturna: Sugerimos ao grupo Show de Fado com Jantar (opcional não incluso no pacote).
3° DIA (30/06 - Domingo) LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / FÁTIMA / LISBOA
Após café da manhã, saída de Lisboa para FULL DAY (dia inteiro) A OBIDOS, NAZARÉ E FÁTIMA C/ ALMOÇO: Saída pela parte
norte para chegar à bela cidade de Óbidos, rodeada por muros e calçadas. Em seguida, prosseguiremos para Nazaré. Almoço
(incluso no pacote). Em tempo determinado, saída para Fátima (centro da fé cristã e de peregrinação muito importante em todo
o mundo). Sempre que possível, daremos tempo para assistir à missa. Retorno para o hotel em Lisboa em horário a combinar.
Noite livre.
4° DIA (01/07 - Sábado) LISBOA / BARCELONA
Manhã livre para atividades independentes. Às 12h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto de Lisboa para
embarque às 14h.05min. no vôo TAP TP 1042 com destino à Barcelona – Espanha. Previsão de chegada às 16h.55min. Recepção,
trâmites de imigração e traslado ao Gran Hotel Barcino ou similar para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Pernoite
5° DIA (02/07 - Domingo) BARCELONA: Às 09h. saída para city-tour panorâmico na cidade de BARCELONA conhecendo os seus
típicos e pitorescos lugares como a Sagrada Família de Gaudi, Passeio de Gracia, Praça Catalunha, Las Ramblas, Montjuic, entre
outros. Programação noturna a combinar
6° DIA (03/07 – Segunda-feira) BARCELONA / MADRID
Manhã livre para atividades independentes. Às 12h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de
Barcelona para embarque às 16h.30min. no vôo Ibéria IB 1631 com destino à Madri – Aeroporto Barajas. Previsão de chegada às
17h.55min. Em seguida, faremos traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel
Regente ou similar. Programação noturna: Sugerimos ao grupo Show Flamenco com jantar (Opcional não incluso no pacote).
7° DIA (04/07 – Terça-feira) MADRID
Café da manhã. Saída para fazermos city tour em Madrid. Nesta visita serão vistos os monumentos, edifícios e lugares mais
típicos e mais modernos da cidade, onde se confundem diferentes épocas marcadas por sua construção. Durante o city tour,
pararemos em duas belas praças madrilenhas: Plaza de Oriente, onde estão situados o Palácio Real e a Plaza de Colón, com a
possibilidade de entrar no Hard Rock Café de Madrid.
8° DIA (05/07 – Quarta-feira) MADRID / PARIS
Café da manhã. Dia Livre para atividades independentes. Sugerimos ao grupo visita ao Palácio Real, Museu da Rainha Sofia e
Hard Rock Café de Madrid. Às 12h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto de Madrid para embarque às
14h.05min. no vôo Air Europe UX 1029 com destino à Paris – França. Previsão de chegada às 16h. Após desembarque,
seguiremos para o Hotel Garancê ou similar para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite.
9° DIA (06/07 – Quinta-feira) PARIS

Após café da manhã, saída para city tour panorâmico em Paris (uma característica do francês é o respeito que eles têm pelo
trabalho de seus antepassados e pela manutenção de seus monumentos). Daí segue a conservação do patrimônio, o que
contribui para a beleza de Paris de hoje, com suas perspectivas únicas, praças e monumentos geométricos. O passeio inclui:
Place de la Concorde, Champs Elysees, Arco do Triunfo, nos subúrbios ocidentais perto de Bois de Boulogne, Torre Eiffel, Notre
Damme e Montamtre. Tarde livre para atividades independentes. Noite: Sugerimos ao grupo Cruzeiro com show no Lido ou
Moulin Rougee (opcional não incluso no pacote).
10° DIA (07/07 – Sexta-feira) PARIS
Café da manhã. Sugerimos visita a Catedral de Notre Damme e ao Museu do Louvre (opcional). Noite: Livre.
11° DIA (08/07 - Sábado) PARIS / ROMA
Pela manhã, sugerimos ao grupo um passeio ao Jardim de Luxemburgo. Acerto de extras no hotel e saída com destino ao
Aeroporto de Paris / Orly para embarque às 15h.50min. no voo Easy Jet 4245 com destino a Roma / Itália. Previsão de chegada às
17h10. Recepção e traslado ao Madison Hotel ou similar para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).
Pernoite
12° DIA (09/07 - Domingo) ROMA
Manhã: saída para city tour em Roma. Com esta visita poderemos desfrutar do esplendor da época clássica do Império Romano.
Partindo da Piazza San Bernardo, adornada pela Fonte de Moisés, em direcção a Place de La Republique e depois, ao longo da
Via Nazionale chegaremos à Piazza Venezia. Do outro lado da Praça, poderemos observar o Monumento Vitorio Emanuele II e o
Túmulo do Soldado Desconhecido. Após essa visita panorâmica iremos visitar a Piazza del Campidoglio, o resultado do gênio
mágico e arquitetônico de Michelangelo. A partir daí desfrutaremos do espetáculo único do Foro, do Palatino, e a enorme
estrutura do Coliseu. O tour continuará até o Circus Maximus, o Aventino e a Pirâmide de Caio Cestius encerrando com visita à
Basílica de São Paulo. Programação noturna: Sugerimos By night com jantar (opcional).
13° DIA (10/07 – Segunda-feira) ROMA / VATICANO
Café da manhã. Sugerimos ao grupo visita aos Museus do Vaticano, Coliseu e a Fontana de Trevi (Opcional não incluso no
pacote). Pernoite
14° DIA (11/07 – Terça-feira) ROMA / LISBOA / RECIFE
Café da manhã. Às 07h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto de Roma / Fiumicino para embarque às
11h.10min. no voo TAP TP 841 com destino a Lisboa / Portugal com previsão de chegada às 13h.15min. Tempo em conexão e
reembarque às____ no voo ______ com destino a RECIFE / Brasil. Previsão de chegada às ____ – Horário local. FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Hospedagem em hotéis com café da manhã;
 Traslados de chegada e saída conforme o programa
 Visita panorâmica com guias locais conforme o programa.
 Seguro viagem
 Trecho Aéreo Interno Lisboa/Madrid - Madrid/Paris – Paris/Roma
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Refeições e passeios mencionados no programa;
VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
 U$D 1.650,00 (Um mil Seiscentos e Cinquenta Dólares) parcelado nos cartões Visa ou Mastercard
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 9.900,00

 Cartão de crédito: 10 X

 Cheque: 10 X cheques de R$ 990,00
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento, no mínimo, em 6 meses após o retorno da viagem);
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), em “muito
bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou com plástico aberto.
Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto 3×4 do
menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em cartório. (2 vias).
Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum responsável viajando com o
mesmo. NÃO SERÁ PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores.
DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro.
A operadora poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição de meios de
transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da viagem e/ou segurança
do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de voos), que gerem atrasos ou mudanças
necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem, não darão direito a descontos proporcionais
ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e elaborado antecipadamente dentro de situações normais
de clima, tráfego e política e mecânica. Os horários são orientativos e sujeitos a alterações.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

