EUROPA CLÁSSICA
INGLATERRA / BELGICA / SUÍÇA / PRINCIPADO DE
LIECHTENSTEIN / ALEMANHÃ / AÚSTRIA / ITÁLIA
Londres / Castelo Windsor / Canal da Mancha / Bruxelas / Gante / Brugges / Lucerna /
Zurique / Vaduz / Augsburg / Munique / Innsbruck / Verona / Veneza / Florença / Roma

05 a 22 de Agosto de 2019
Programação:
1° DIA (05/08 – Segunda-feira): Às _____ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre para embarque ás _____
no vôo _____ com destino à Lisboa.
2º DIA (06/08 – Terça-feira): Às 00h.15min. saída no voo ______ com destino à Lisboa. Previsão de chegada no Aeroporto Internacional de Lisboa às
______. Tempo em Conexão. Às 14h.45min. reembarque no voo TAP TP 0356 com destino à Londres – Inglaterra. Previsão de chegada às 17h.45min.
Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos ou triplos (conforme reserva). Pernoite
3º Dia (07/08 – Quarta-feira): LONDRES - Após café da manhã saída para visita à cidade percorrendo Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas do
Parlamento, Residência Real Buckingham Palace com a troca da Guarda Real (De acordo com as condições climáticas), Abadia de Westminster, etc.
Tarde e noite livre.
4º Dia (08/08 – Quinta-feira): LONDRES - Dia livre para compras ou realizar excursões opcionais, tais como ao Castelo de Windsor, considerada a
maior fortaleza do mundo, ou a Torre de Londres com a fantástica coleção das jóias da Coroa Britânica, e a Catedral Anglicana de São Paulo. Noite
livre.
5º Dia (09/08 – Sexta-feira): LONDRES – Dia livre para atividades independentes.
6º Dia (10/08 - Sábado): LONDRES / CANAL DA MANCHA / BRUXELAS - Após café da manhã saída para Folkestone onde se embarcará no trem de alta
velocidade "Le Shuttle" atravessando o canal da Mancha pelo Eurotúnel até Calais (continuação para Bruxelas). Chegada ao hotel para acomodação
em aptos duplo ou triplos (Conforme reserva). Noite livre.
7º Dia (11/08 – Domingo): BRUXELAS - Após café da manhã saída para visita panorâmica à cidade de Bruxelas, onde conheceremos seus principais
pontos turísticos com destaque para a Catedral de San Miguel, Gran Place, Manneken Pis, Símbolo maior da cidade, entre outros. Hospedagem
8º Dia (12/08 – Segunda-feira): BRUXELAS / GANTE / BRUGES - Após café da manhã partida para Gante onde visitaremos panoramicamente a Zona
Histórica, com a adoração do Cordeiro Místico. Continuaremos viagens até Bruges, uma cidade que mantém a sua beleza medieval em cada esquina
e onde faremos um tour para ver a basílica do Santo Sangue, Praça Buro, Praça Central, entre outros. E, especialmente, seus canais românticos e o
Lago do Amor. Retorno à Bruxelas no final da tarde. Hospedagem
9º Dia (13/08 – Terça-feira): BRUXELAS / LUCERNA / ZURIQUE - Após café da manhã sairemos em viagem até a Suíça para chegarmos a Lucerna,
cidade do Lago dos 4 Cantones, com tempo livre para admirar sua ponte medieval, assim como sua cidade velha. Continuação de viagem a Zurique.
Ac. em aptos duplos e triplos (conforme reserva). Programação noturna a combinar.
10º Dia (14/08 – Quarta-feira): ZURIQUE – Dia livre para atividades independentes. Sugerimos passeio à cidade velha “ALTSTADT” para
contemplarmos suas construções antigas, baixas e geminadas, com telhados triangulares, que datam do século XV, XVI e XVII, conferem a cidade
uma atmosfera romântica. Noite livre
11º Dia (15/08 – Quinta-feira): ZURIQUE / AUGSBURG - Após café da manhã sairemos com destino ao Principado de Liechtenstein com sua capital
Vaduz. Continuação pela beira do Lago Constanza para chegar a Augsburg. Acomodação em aptos duplos e triplos (conforme reserva).
12º Dia (16/08 – Sexta-feira): AUGSBURG / MUNIQUE – Às 08h. saída com destino a Capital da Bavária. Munique é hoje lembrada principalmente pela
Oktoberfest (Maior festa folclórica Alemã). Na oportunidade, faremos passeio pelo “BIERGARTEN” (Jardins de cerveja) para saborearmos pratos
típicos e a tradicional Cerveja Alemã. Retorno a Augsburg no final da tarde. Noite livre
13º Dia (17/08 - Sábado): AUGSBURG / INNSBRUCK / VERONA / VENEZA - Após café da manhã saída em viagem até Innsbruck, capital do Tirol. Breve
parada para visitar seu centro histórico, atravessando o passo Alpino de Brenner, donde se encontra a ponte mais alta da Europa até chegarmos a
Verona. Continuação de viagem até Veneza. Acomodação em aptos duplos e triplos (conforme reservas). Noite livre.

14º Dia (18/08 – Domingo): VENEZA / FLORENÇA - Após café da manhã visitaremos a pé à cidade das 118 ilhas, percorrendo a Praça de São Marcos,
Palácio Ducal, Ponte dos Suspiros (Entre outros). Tempo livre para percorrer por sua conta as labirínticas ruas e canais. Às 15h. saída Veneza /
Florença com previsão de chegada às 18h. Acomodação em aptos duplos triplos (conforme reserva). Noite livre.
15º Dia (19/08 – Segunda-feira): FLORENÇA / ROMA - Após café da manhã sairemos para visita à cidade berço do renascimento e da língua italiana.
Passearemos por esta cidade abundante de Arte, História e Cultura, admirando a catedral de Santa Maria dei Fiori, com seu belo Campanário e o
Batistério decorado com as famosas portas do paraíso e percorrer as ruas por onde passaram personagens tão conhecidos como Miguel Angel e
Dante Alighieri. Após visitas, seguiremos viagem FLORENÇA / ROMA com previsão de chegada no início da noite para acomodação. Pernoite
16º Dia (20/08 – Terça-feira): ROMA - Após café da manhã saída para visita panorâmica a Cidade Imperial, onde percorreremos os Foros Romanos,
Coliseu, Arco de Constantino, Praça de Veneza e Praça de São Pedro na Cidade Estado do Vaticano. Tarde livre para visita aos famosos Museus
Vaticanos (Opcional não incluso no pacote) e a obra berço de Michelangelo, a Capela Sistina.
17º Dia (21/08 – Quarta-feira): ROMA - Dia livre para atividades independentes. Na oportunidade, faremos passeio a Nápoles (opcional não incluso
no pacote), cidade situada junto ao Vulcão Vesúvio que sepultou a cidade de Pompéia no ano de 79 e visita a Ilha de Capri, que devido às suas
belezas
Naturais cativou os Imperadores Romanos. Programação noturna a combinar.
18º Dia (22/08 – Quinta-feira): ROMA / RECIFE – Às 08h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Roma para
embarque às 11h.10min. no vôo TAP 0841 com destino Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às 13h.15min. Tempo em conexão. Reembarque às
____ no voo _______ com destino á RECIFE – Brasil. Previsão de chegada às ______. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

NOSSO PACOTE INCLUI:

Hospedagem em hotéis com café da manhã;

Serviço de transporte a disposição do grupo nos destinos a serem visitados;

Traslados de chegada e saída conforme o programa;

Trecho aéreo RECIFE / Londres e Roma / RECIFE;

Seguro viagem;
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições e passeios não mencionados no programa
Qualquer serviço não mencionado acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a alteração e reajuste sem prévio aviso):

U$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos dólares) parcelado em até 5 vezes nos cartões Visa ou Mastercard
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo / Triplo: R$ 13.800,00
 Cartão de crédito e/ou cheque em até 10X sem juros.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

