Magia Européia com Lisboa
Itália – França – Áustria – Suiça -Alemanha – Inglaterra e Portugal
09 a 26 Jul/2019 – 18 dias

ROTEIRO:
1º dia – 09 Jul – 3ª feira – Belém/Lisboa
Em horário determinado, apresentação no aeroporto de Belém para embarque com destino a Lisboa. Pernoite à bordo.

2º dia – 10 Jul – 4ª feira – Lisboa

Chegada prevista em Lisboa. Traslado e acomodação no hotel. Restante do dia livre com possibilidade de realização de passeio
opcional às instalações da Expo 98 onde você terá várias opções de compras e também visita ao oceanário ou ainda ir ao famoso
shopping Colombo.

3º dia – 11 Jul – 5ª feira – Lisboa / Roma
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Roma. Chegada, recepção e traslado para o hotel. À
noite, possibilidade de participar num passeio noturno a fim de conhecer as famosas praças e fontes, com especial destaque para a
Fontana di Trevi, Panteão e Praça Navona (opcional).

4º dia – 12 Jul – 6ª feira – Roma

Café da manhã e saída para visita panorâmica da Cidade Eterna destaque para a Basílica de Santa Maria Maior, Igreja de S. João de
Laterano, Arco de Constantino e Coliseu (parada), Termas de Caracalla, Circo Máximo e Domus Flavia Augustana (parada), Teatro
de Marcello, Capitólio, Praça de Veneza, Ilha Tiburiana, Trastevere e Castelo do Santo Anjo. Tarde livre para atividades a gosto
pessoal, na qual sugerimos um passeio a Tivoli e a Villa D'Este (opcional). Para a noite, sugerimos um jantar típico romano com
música italiana (opcional).

5º dia – 13 Jul – Sábado – Roma
Café da manhã e dia livre para desfrutar da capital italiana. Pela manhã, sugerimos uma visita opcional aos Museus do Vaticano,
Capela Sistina e Basílica de S. Pedro. Hospedagem.

6º dia – 14 Jul – Domingo – Roma / Assis / Florença
Café da manhã e saída pela região do Lazio, viajando através da Úmbria, de grande beleza natural, em direção a Assis (pequena
cidade medieval e centro de peregrinação). Tempo livre para visitar o seu monumento mais importante, que é a Basílica de São
Francisco, com o túmulo e as relíquias do santo e afrescos de Giotto, Cimabue e outros. Continuação da viagem para Florença, capital
da Toscana. Na chegada, visita a pé desta inesquecível cidade que foi o maior centro de arte da Renascença, seguramente o período
mais rico em obras e criação de toda a Europa. A sua riqueza artística é incomparável e atração constante do mundo inteiro. Veremos
algumas das obras dos artistas mais importantes: Igreja de Santa Cruz (Panteão de Itália), Casa de Dante, Catedral de Santa Maria
das Flores (entrada), o famoso Batistério, Praça della Signoria, Ponte Vecchio e o típico Mercado da Palha. Hospedagem no hotel.

7º dia – 15 Jul – 2ª feira – Florença / Pádua / Veneza (Mestre)

Café da manhã e partida pela imponente auto-estrada "del Sole", cruzando os Montes Apeninos e a região de Emilia-Romagna,
passagem junto da sua capital, a cidade de Bolonha. Depois de atravessar o Rio Pó, entrada na região do Veneto e chegada a Pádua,
onde visitaremos a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prosseguimento para Tronchetto e viagem em barco privado para Veneza:
passando pelo Grande Canal e pela Ponte de Rialto, chegada à Praça e Basílica de S. Marcos, ao Campanário, ao Palácio Ducal e a
Ponte dos Suspiros, símbolos de riqueza, arte, fausto e tradição. Tempo livre para que cada um descubra em cada rua, em cada
praça, em cada ponte ou em cada canal, os encantos que esta cidade oferece. Possibilidade de fazer um passeio opcional em gôndola
pelos típicos canais. Hospedagem no hotel.

8º dia – 16 Jul – 3ª feira – Veneza (Mestre) / Cotina d’Ampezzo / Innsbruck
Após o café da manhã, saída de Veneza, atravessando os Dolomitas, montanhas intensamente coloridas onde estão situadas as
famosas estâncias de inverno de Cortina d' Ampezzo (parada), Dobbiaco e Brunico. Entrada na Áustria e passagem pela ponte Europa,
o viaduto mais alto dos Alpes. Chegada a Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio por esta charmosa cidade e tempo livre.
Hospedagem. À noite sugerimos um jantar com show típico do Tirol (opcional).

9º dia – 17 Jul – 4ª feira – Innsbruck / Vaduz / Zurique / Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn através de bucólicas paisagens tipicamente alpinas. Passagem pelo Túnel de
Arlberg (sob o Monte de São Cristóvão) e por Feldkirch para chegada ao Principado do Liechtenstein. Parada na sua capital, Vaduz.
Continuação para Zurique, a capital financeira da Suíça. Parada para fotos junto ao Lago de Zurique e breve passeio pelo centro da
cidade. Continuação para Lucerna, charmosa cidade na margem do lago dos Quatro Cantões. Hospedagem.
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10º dia – 18 Jul – 5ª feira – Lucerna / Colônia / Dusseldorf
Após o café-da-manhã, partida em direção à fronteira com a Alemanha. Passagem junto à cidade de Basileia e entrada em território
alemão. Continuação pela região de Baden-Würtemberg e parada para almoço em percurso. De tarde, viajaremos ao longo das
belíssimas paisagens do Vale do Reno e chegaremos a Colónia, famosa pela sua imponente catedral gótica cuja construção se arrastou
ao longo de seis séculos e onde se guardam, segundo a tradição, os túmulos dos Reis Magos. Colónia é igualmente famosa enquanto
cidade-berço da célebre "água-de-colónia", inventada pelo italiano Johann Farina em inícios do séc. XVIII. Chegada, breve passeio
orientativo e tempo livre. Continuação para Düsseldorf. Check-in no hotel, jantar e hospedagem.

11º dia – 19 Jul – 6ª feira – Dusseldorf / Londres
Café-da-Manhã e partida em direcção a Calais para fazermos a espetacular travessia do famoso Eurotunnel do Canal da Mancha em
trem (a maior obra de engenharia do séc. XX). À chegada a Folkstone, na Inglaterra, viagem em ônibus até Londres. Hospedagem
no hotel e tempo livre para os primeiros contatos com a cidade.
Nota: O ônibus é transportado numa carruagem específica para atravessar o túnel, de Calais a Folkestone. No caso de não haver
disponibilidade a travessia será efetuada em ferry.

12º dia – 20 Jul – Sábado - Londres

Café da manhã. Visita da cidade de Londres, com destaque para os principais pontos turísticos como o Big Ben, a Westminster Bridge
e o Palácio de Buckingham. Tarde livre que poderá aproveitar para fazer um passeio opcional ao Castelo de Windsor, residência de
Verão da família real inglesa. À noite, conheça o ambiente de um dos típicos "pubs" desta cidade e faça um passeio pela cidade
iluminada (opcional). Hospedagem.

13º dia – 21 Jul – Domingo – Londres / Paris

Após o café da manhã, saíremos em direção a Folkstone, onde faremos a travessia do famoso Eurotunnel do Canal da Mancha em
trem. Continuação para Paris. Hospedagem. À noite, passeio pela cidade iluminada (opcional).

14º dia – 22 Jul – 2ª feira – Paris

Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no tempo de Luis XV),
os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo (onde se encontra o túmulo do "Soldado Desconhecido"), a Ópera (um dos maiores teatros do
mundo), a Madeleine, a Catedral de Notre -Dame (entrada sempre que possível) e a Torre Eiffel (projeto de Gustavo Eiffel para a
Exposição Universal de 1889 e que na época era o edifício mais alto do mundo). Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou para
excursão opcional a Versalhes. À noite, como opcional, passeio pelo Sena em Bateaux-Mouches + famoso espetáculo do "Lido".

15º dia – 23 Jul – 3ª feira – Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris: visite os seus monumentos, os museus do Louvre e d'Orsay, os modernos centros de La
Villette e Georges Pompidou, passeie nos seus bairros mais famosos como o dos estudantes em St. Germain ou dos artistas em
Montmartre com a Basílica de Sacré Coeur. Usufrua do seu espetacular comércio. Aproveite cada dia um pouco mais, do muito que
esta cidade tem para lhe oferecer. Possibilidade de efectuar excursões opcionais: Visita guiada ao Museu do Louvre, considerado o
maior museu do mundo e a Montmartre, com a célebre Igreja de Sacré-Coeur e a Praça dos Artistas.

16º dia – 24 Jul – 4ª feira – Paris / Lisboa

Os serviços do hotel terminam com o café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao Aeroporto para embarque com destino
a Lisboa. Chegada e acomodação no hotel. Para esta noite a sugestão é um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país (opcional).

17º dia – 25 Jul – 5ª feira – Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade (fundada há cerca de 3.200 anos por mercadores fenícios e, mais tarde,
habitada por gregos, cartagineses, romanos, visigodos e mouros), incluindo a Torre de Belém (fortaleza construída no séc. XVI e que
é hoje o emblema turístico da capital portuguesa), Padrão dos Descobrimentos (monumento construído em 1960 no local de onde
partiram as caravelas de Pedro Álvares Cabral e de Vasco da Gama nas suas grandes viagens dos descobrimentos), Mosteiro dos
Jerônimos (construído no séc. XVI por ordem de D. Manuel I - visita da sua belíssima igreja de estilo manuelino), Bairro de Alfama
(o mais antigo ainda com aspecto medieval), Baixa Pombalina (bairro comercial reconstruído após o grande terremoto de 1755),
Praça do Comércio (uma das mais bonitas da cidade), Praça do Rossio (o coração da cidade, com a estátua de D. Pedro IV), Praça
dos Restauradores (com o seu obelisco comemorativo da restauração da independência), Avenida da Liberdade e a Praça Marquês
do Pombal (com o monumento construído em memória do antigo primeiro ministro de D. José I, responsável pela reconstrução da
cidade após o terremoto). Tarde livre em que poderá participar de um passeio a Sintra, Cabo da Roca e Cascais (opcional).

18º dia – 26 Jul – 6ª feira – Lisboa / Belém
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Belém. Chegada e FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
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SERVIÇOS INCLUSOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe econômica no trecho Belém/Lisboa/Roma#Paris/Lisboa/Belém em companhia aérea
e conexões a definir.
Taxas de embarque.
Traslados de chegada e saída
Estadia em hotéis categoria turística superior com café da manhã incluso
Circuito em ônibus de turismo da operadora ABREU a partir do dia 11 ao dia 24.
Serviços em Lisboa realizados em privativo.
Taxas hoteleiras e de serviço
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Catedral de Santa Maria das Flores (sempre
que possível), Basílica de Santo Antônio e Catedral de Notre-Dame (sempre que possível)
Travessia do Canal da Mancha pelo Eurotunnel em trem
Viagem em barco privado para Veneza
Acompanhamento de guia Valeverde a partir de Belém para grupo acima de 20 pessoas
Em caso do grupo não atingir o número de participante (20), esse roteiro será operado a partir de 2 pessoas
com acompanhamento de guia local em regime de traslados e passeios regulares.

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS:
•
•
•
•

Opcionais descritos no roteiro e outros que possam surgir no destino.
Alimentação não especificada como “inclusa”
Documentação
Outros que não estejam especificados como “incluso” no roteiro

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
•

Passaporte com validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país e 3 folhas em branco para
controle da imigração local.

Obs: A documentação necessária para a entrada no país é de inteira e única responsabilidade dos passageiros.

