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Datas de inicio
Mai 18  
Jun 01 15 29
Jul 13 27
Ago 10 24
Set 07 21

Dia 01 (Quinta) Roma 
Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto de Roma e tras-
lado ao hotel. Alojamento. Às 19.30 
hrs, reunião com o guía na recepção do 
hotel onde conheceremos  o resto dos 
participantes. Posteriormente se realiza-
rá a visita incluída da “Roma Barroca”.

Dia 02 (Sexta) Roma.
A eterna, a imperial, a cristã
Café da manhã. Visita panorâmica da 
cidade percorrendo o Lungotevere, Por-
ta Portese, a Pirâmide, Porta Ostiense, 
Termas de Caracalla, St. Maria a Maior, 
S. João de Letrão,  Praça Veneza, Teatro 
Marcello, Circo Massimo, Boca da Verda-
de, para terminar no Campidoglio. Pas-
seio incluido ao bairro del Trastevere. 
Visita opcional aos Museus Vaticanos, 
Capela Sistina e Basílica de S. Pedro. 
Alojamento.

Dia 03 (Sábado) Roma
Vesúbio e Pizza
Café da manhã.  Dia livre onde poderá 
realizar uma excursão opcional a Nápo-

les e Capri com almoço incluido. Aloja-
mento.

Dia 04 (Domingo) Roma – Assis – 
Florença
Até à Toscana
Café da manhã.  Partida até Assis com 
visita à Basílica de S. Francisco, esta 
cidade conserva de seu passado romano 
as muralhas, o foro e também o Templo 

Italia com Paris e Croácia
(em avião)                

de Minerva. Continuação até Florença. 
Pela tarde visita opcional ao Museu da 
Academia onde se encontra o famoso 
“David” de Miguel Ângelo.  Alojamento.

Dia 05 (Segunda) Florença – Pisa - 
Florença
O Renascimento
Café da manhã e visita panorâmica a 
pé que nos permitirá contemplar a Praça 

Hotéis previstos
CIDADE/HOTEL LOCALIZAÇÃO
Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Aureliano ****

(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)

Florença
Raffaello ****
Villa D’Annunzio ****
Italiana ****

(Cidade)
(Centro)
(Cidade)

Veneza
Holiday Inn ****
Smart Holiday ****
Elite ****
Sirio ****

(Marghera)
(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Mulhouse
Kyriad Centre ***
Holiday Inn Centre **** 

(Centro)
(Cidade)

Paris
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans **** 

(Cidade)
(Periferia)

Zagreb
International **** (Centro)

Zadar
Kolovare **** (Centro)

Split
President **** (Centro)

Dubrovnik
Grand Htl Park **** (Babinkuk)
Consulte possíveis trocas de hotéis na 
página 308  deste catálogo

Roma

18 días
DESDE

 2.555€
3 m.p.
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PORTUGUESA em TODAS  

as saídas do circuito
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da Signoria, o Duomo, Santa María dei 
Fiore, o Baptisterio, Santa Croce, Ponte 
Vecchio, etc. Pela tarde visita de Pisa 
com sua famosa Torre Inclinada. Aloja-
mento. 

Dia 06 (Terça)  Florença -  Veneza
Paisagens de amor
Café da manhã e partida até Veneza. 
Chegada ao hotel, distribuição dos quar-
tos e traslado ao tronchetto onde toma-
remos um barco pela 
lagoa de Veneza percorrendo suas ilhas 
até chegarmos à Praça de S. Marcos 
onde faremos um tour de orientação. 
Opcionalmente poderão 
realizar um passeio em gôndola com 
música. Regresso ao hotel e Alojamen-
to.

Dia 07 (Quarta) Veneza – Verona - 
Lucerna - Mulhouse
Caminho à Suiça e França
Café da manhã e partida para Verona. 
Tour de orientação da cidade de Ro-
meu e Julieta. Continuação até à fronte-
ra Suiça atravesando os  majestosos Al-
pes. Chegada a Lucerna, uma das mais 
belas cidades do país, e breve tour de 
orientação pelo centro da cidade com 
a Ponte da Capela, Torre da Água, Leão 
Moribundo, etc. Pela tarde continuação 
até à cidade Francesa de Mulhouse. Alo-
jamento.

Dia 08 (Quinta) Mulhouse – Troyes 
- Paris
e agora ... França!
Café da manhã.  Partida para Paris. 
Pelo camino faremos uma paragem em 
Troyes onde desfrutaremos de tempo 
livre para visitar a Catedral de S. Pedro 
e S. Paulo. Também visitaremos uma 
adega da região de Champagne. com 
degustaçao deste famoso “vinho espu-
moso”. Ao final da tarde chegaremos a 
Paris. Alojamento.

Dia 09 (Sexta) Paris
A cidade Luz
Café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade: Campos Elísios, Praça de la 
Concorde, Arco do Triunfo, Ópera, Bairro 
Latino, Sobornne, Panteão, Inválidos, Es-
cola Militar, Campo de Marte, etc. Visita 
opcional ao Palácio e Jardins de Versal-
les. Alojamento.

Dia 10 (Sábado) Paris
Boutiques e Champagne
Café da manhã. Dia livre para visitar 
opcionalmente o Louvre o Notre Dame. 
Alojamento.

Dia 11 (Domingo) Paris – Zagreb (en 
avión)
Vamos à Croácia !!
Café da manhã e tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto para vôo (não 
incluso) com destino a Zagreb. Chegada 
e traslado ao hotel.  Alojamento.

Dia 12 (Segunda) -  Zagreb
A capital Croata
Café da manhã e visita panorâmica 
com a Catedral e o Palácio do Bispo, a 
Igreja de S. Marcos, o Teatro Nacional da 
Croácia e o encanto barroco da Cidade 
Alta com seus pitorescos mercados ao 
ar livre. O centro histórico da cidade é 
composto por três partes ; Kaptol, cen-
tro da igreja católica, Gradec, com o Par-
lamento e centro administrativo, e por 
último a Cidade Baixa, coração comer-
cial. Tarde livre.  Alojamento.
 
Dia 13 (Terça) - Zagreb – Plitvice – 
Zadar
O paraíso das águas
Café da manhã.  Partida para o Parque 
de Plitvice, percorrendo a pé e passeio 
em barco pelo lago Kojiak. O parque fo 
declarado Patrimônio da Humanidade. 
Pela tarde chegada a Zadar. Visita a pé 
da cidade: Igreja de São Donato (inte-
rior) catedral de Santa Anastasia (exte-
rior), a visita termina na praça dos Poços. 
Jantar e alojamento.

Dia 14 (Quarta) – Zadar – Sibenik – 
Trogir – Split
Cidades patrimônio
Café da manhã e partida para Sibenik, 
onde destacamos a catedral de Santia-
go e Trogir, cidade patrimônio da hu-
manidade com tempo livre para visitar 
sua catedral. Pela tarde chegada a Split. 
Jantar e alojamento.

Dia 15 (Quinta) – Split
Porto marítimo, costa Dalmácia
Café da manhã. Visita a pé da cidade 
que se desenvolveu dentro das muralhas 
do Palácio de Diocleciano. Inclui entrada 
aos porões do Palácio,  Templo de Júpiter 
e a Catedral. Tarde livre. Jantar e alo-
jamento.

Dia 16 (Sexta) – Split – Korkula - Du-
brovnik
Ilhas Croatas
Café da manhã. Partida para Orebic 

Preços por pessoa em Euros Dbl S. Sgl

Percurso completo Rom/Dub (18 Dias) 2.555 950
Serviços “premium” 515

O preço inclui

• Estadia regime de Alojamento e 
Café da manhã  buffet

• 3 jantares incluidos, 1 em Zadar 
e 2 em Split

• Ônibus de luxo durante todo o 
percurso

• Traslados de chegada e partida
• Guia acompanhante profissional 

durante todo o percurso em ôni-
bus, independentemente do nú-
mero de passageiros

• Visitas panorâmicas com guia local 
em Roma, Florença, Paris, Zagreb, 
Zadar, Split, Dubrovnik e um sem 
fim de visitas com nosso guia co-
rreio.

• Visita à Roma Barroca
• Passeio pelo bairro do Trastevere 

em Roma
• Barco em Veneza com cruzeiro pe-

las ilhas da lagoa.
• Visita a uma adega na região de 

Champagne
• Entradas ao Parque Nacional dos 

Lagos de Pltvice com passeio em 
barco pelo lago Kojiak.

• Entradas à Igreja de S. Donato en 
Zadar. Mosteiro Franciscano com 
Farmácia, Mosteiro Dominico, 
Palácio do Reitor e Catedral em 
Dubrovnik. Palácio de Diocleciano, 
Templo de Júpiter e Catedral em 
Split

• Bolsa de viagem e seguro turístico

Nota Importante

• Não incluso vôo Paris/Zagreb

para embarcar em ferry até à ilha de 
Korkula. A cidade de Korkula aparece 
como uma típica vila medieval dalmácia, 
com torres de defesa vermelhas e casas 
e telhados de variadas cores. Dizem que 
aqui nasceu Marco Polo (1254 – 1324), 
o obstinado viajante que chegou à Chi-
na e Mongólia. De facto, seu museu é 
um dos numerosos centros culturais vi-
sitados em Korkula.  O monumento por 
excelência é a Catedral de S. Marcos, 
realizada pelos maçons originários, que 
demoraram cerca de 150 anos a termi-
nar e alberga duas pinturas de Tintoret-
to. Regresso a Orebic e continuação até 
Dubrovnik. Alojamento.

Dia 17 (Sábado)  - Dubrovnik
A pérola do Adriático
Café da manhã e visita da cidade.  
Visitaremos a pé seu centro medieval 
do inicio do séc. XIV, com entradas as 
Mosteiro franciscano com a Farmácia, 
Mosteiro dominico, Palácio do Reitor e a 
Catedral.  Tarde livre.  Alojamento.

Dia 18 (Domingo) - Dubrovnik – Ci-
dade de origem
Volta a casa
Café da manhã. À hora indicada tras-
lado ao aeroporto. Fim dos nossos ser-
viços.

Croacia

Se quiser trazer tudo preparado com antecedência, além do que inclui o 
itinerário desta página, propomos levar incluso adicionalmente:

• Visita aos Museus Vaticanos e Capela Sistina em Roma
• Excursão a Nápoles e Capri COM ALMOÇO
• Jantar especial com música em Roma (Dia 2) no Rte. “Termas del Coliseo”
• 3 jantares (Dias 3, 4 e 6) e 1 almoço (Dia  5)
• Visita ao Museu da Academia em Florença 
• Passeio em gôndola com música em Veneza
• Visita ao Palácio e Jardins de Versalhes em Paris

SERVIÇOS “PREMIUM” 

GARANTIMOS

 Tour Leader de LINGUA 

PORTUGUESA em TODAS  

as saídas do circuito.

As visitas locais e opcionais 
serão com guias em Espanhol 
mais com conhecimentos em 
língua portuguesa.




