
1º Dia (Domingo) BRASIL - PARIS:  Saída em vôo intercontinental 
com destino a Paris. Noite a bordo.

2º Dia (Segunda) PARIS: Chegada ao aeroporto internacional de 
Paris (Orly o Charles de Gaulle). Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem e resto do dia livre. Possibilidade de fazer a visita 
opcional Paris Iluminada e um cruzeiro ao longo do rio Sena.

3º Dia (Terça) PARIS: Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, 
visita panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monumentos 
mais importantes, como a Place de la Concorde, o Arco do Triunfo, 
Champs-Élysées, a Île de la Cité com a imponente Catedral de 
Notre Dame, o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de 
Napoleão, com breve parada no campo de Marte para fotografar a 
Torre Eiffel. Para o período da tarde recomendamos uma excursão 
opcional ao magnífico Palácio de Versalhes, declarado Patrimônio da 
Humanidade, para conhecer sua imponente arquitetura e seus belos 
jardins. À noite você pode, opcionalmente, assistir ao show do Lido 
de Paris, um dos espetáculos mais famosos do mundo.

4º Dia (Quarta) PARIS: Hospedagem e café da manhã. Dia livre para 
atividades pessoais. Para a parte da manhã recomendamos nossa 
excursão opcional visitando o interior da Catedral de Nossa Senhora 
de Paris (Notre-Dame), bem como o Museu do Louvre, que abriga 
importantes obras, como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” 
e a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar descobrindo os 
muitos lugares encantadores desta cidade cosmopolita.

5º Dia (Quinta) PARIS - BLOIS - V. DO LOIRE - BORDEAUX: Café 
da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, com parada na cidade 
de Blois, famosa por seu belo castelo cuja fachada renascentista é 
a mais representativa do Vale. Continuação via Tours e Poitiers até 
chegar a Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, além 
de importante região vinícola. Hospedagem.

6º Dia (Sexta) BORDEAUX - MADRI (693 kms): Café da manhã. 
Saída para a fronteira española. Entrando pelo norte da Espanha, 
via San Sebastian e Burgos, chegaremos à capital da Espanha, Madri. 
Hospedagem. 

7º Dia (Sábado) MADRI: Hospedagem e café da manhã. Na parte da 
manhã, visita panorâmica pela cidade com um amplo percurso que 
passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, 
Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de 
Oriente, onde fica o Palácio Real, Santiago Bernabéu, Praça Castilla... 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 

8º Dia (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-BARCELONA: Café da 
manhã. Saída para Zaragoza. Pequena parada para conhecer a 
Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Padroeira da Hispanidade. 
Continuação para Barcelona. Breve passeio panorâmico por suas 
famosas avenidas para admirar o contraste entre a parte medieval e o 
modernismo catalão, e conhecer seus edifícios mais representativos: 
Casas Batlló, Amatller, Morera, Milà; Sagrada Família. Hospedagem.

9º Dia (Segunda) BARCELONA - NICE (665 kms): Café da manhã. 
Saída para cruzar a fronteira francesa. Num passeio ao longo da Côte 
d’Azur e atravessando a região da Provença francesa, chegaremos 
a Nice, capital da Riviera Francesa e um dos centros turísticos mais 
importantes da região. Hospedagem. Possibilidade de participar 
de uma excursão opcional para conhecer o Principado de Mônaco 
visitando a parte histórica e a colina de Monte Carlo, onde se 
encontra seu famoso cassino.

10º Dia (Terça) NICE - PISA - ROMA (710 kms): Café da manhã. 
Saída para Pisa com tempo para conhecer a Praça dos Milagres, 
onde poderemos contemplar o complexo monumental formado 
pela Catedral, o Batistério e o Campanile, a famosa Torre Inclinada. 
Continuação pela incomparável Autostrada dei Fiori em direção a 
Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional para 
conhecer a Roma Barroca, com suas famosas fontes, praças e palácios 
papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios eram governados.

11º Dia (Quarta) ROMA: Hospedagem e café da manhã. No início 
da manhã, possibilidade de fazer uma visita opcional aos famosos 
Museus Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo 
e ao interior da Basílica de São Pedro - com nossas reservas exclusivas, 
evitaremos as longas filas de espera para entrar. Finalizada a visita, 
possibilidade de assistir à AUDIÊNCIA PAPAL (se o Santo Padre 
estiver no Vaticano). Prosseguiremos nossa visita panorâmica pela 
Cidade Imperial, com a Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coliseu, 
Arco de Constantino, Circo Máximo… Tarde livre para compras ou 
atividades pessoais.

12º Dia (Quinta) ROMA: Hospedagem e café da manhã. Dia livre 
para atividades pessoais para o qual recomendamos uma excursão 
opcional a Nápoles, com pequeno circuito panorâmico; a Capri, 
ilha mítica que cativou os imperadores romanos por suas belezas 
naturais, e a Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer as melhores 
ruínas arqueológicas.

13º Dia (Sexta) ROMA:  Café da manhã. Fim dos serviços.

PARIS | BORDEAUX | MADRI | BARCELONA | NICE | ROMA

EURO ESTELAR
Saídas: Domingo

12 noites | 13 dias

O PROGRAMA INCLUI

• Traslado: Chegada Paris. 

• Ônibus de luxo com WI-FI, gratuito.

• Guía acompanhante.

• Visita com guia local em Paris, Madri e Roma.

• Café da manhã buffet diário.

• Seguro turístico.

• Bolsa de viagem.

• Taxas Municipais em França, Barcelona e Roma.



OFERTA ESPECIAL

Peço Terrestre por Pessoa
em apto. Duplo - Mín. 2 Passageiros

De $ 1.738

Por $ 1.313,00

* Desconto não aplicável para quarto single, terceira pessoa em triplo ou a grupos.
* Não acumulável com outros descontos

* Consulte condições completas

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

PARIS Median Paris Congres TURISTA

BORDEAUX B&B Bordeaux les Begles TURISTA

MADRI
Florida Norte PRIMEIRA

Praga PRIMEIRA

BARCELONA
NH Sant Just PRIMEIRA

Gran Hotel Verdi (Sabadell) PRIMEIRA

NICE Ibis Nice Promenade des Anglais TURISTA

ROMA
Grand Hotel Fleming PRIMEIRA

Marc'Aurelio PRIMEIRA


