
1º Dia (Terça) BRASIL-MADRI: Saída em vôo intercontinental com 

destino a Madri. Noite a bordo. 

2º Dia (Quarta) MADRI: Chegada ao aeroporto internacional de 

Madri-Barajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto 

do dia livre. 

3º Dia (Quinta) MADRI: Hospedagem e café da manhã. Na parte da 

manhã, visita panorâmica 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. 

4º Dia (Sexta) MADRI-BORDEAUX (693 kms): Café da manhã e 

saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian em direção 

à fronteira francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade 

de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, além de 

importante região vinícola. Hospedagem.

5º Dia (Sábado) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-ORLEANS: Café da 

manhã. Saída via Poitiers e Tours, onde tem início um breve passeio 

ao longo do fértil Vale do Loire. Pequena pausa em Amboise para 

admirar seu magnífico castelo e desfrutar da cidade medieval, onde 

viveu Leonardo da Vinci. Seguiremos para o Castelo de Chambord, 

onde teremos tempo livre para conhecer um dos maiores expoentes 

arquitetônicos deste vale. Em seguida, iremos para Orleans, a cidade 

de Joana d’Arc. Restante da tarde livre. Hospedagem.

6º Dia (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-LONDRES: Café da 

manhã. Saída para o porto de Calais, onde você vai embarcar no ferry 

para atravessar o Canal da Mancha. Desembarque no porto inglês 

de Dover e continuação em nosso ônibus até chegar a Londres. 

Hospedagem.

7º Dia (Segunda) LONDRES: Hospedagem e café da manhã. Na parte 

da manhã, faremos um tour panorâmico nesta cidade cosmopolita 

para conhecer os pontos mais interessantes, como o Palácio de 

Westminster, também conhecido como Casas do Parlamento e onde 

se encontra o Big Ben; a Abadia de Westminster; Trafalgar Square; 

Picadilly Circus e o Palácio de Buckingham, com a troca da Guarda 

Real, se as condições climáticas forem favoráveis. Restante do dia 

livre. Recomendamos uma excursão opcional para visitar o Castelo 

de Windsor, considerado a maior fortaleza habitada do mundo e 

importante monumento histórico da Inglaterra, localizado a 50 km da 

capital. De volta à cidade, vamos visitar a parte mais antiga, destruída 

no incêndio de 1666; também vamos conhecer a City de Londres - 

centro financeiro mundial -, a Catedral de St. Paul, a famosa Tower 

Bridge e a fortaleza mais antiga da Inglaterra: a Torre de Londres. 

8º Dia (Terça) LONDRES: Hospedagem e café da manhã. Dia livre 

para atividades pessoais, que você pode aproveitar para continuar 

explorando uma das capitais mais animadas do mundo, fazer 

compras em suas famosas lojas ou visitar alguns de seus museus.

9º Dia (Quarta) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTÚNEL-CALAIS-
PARIS: Café da manhã e saída para Folkestone para embarcar no 

trem de Alta Velocidade “Le Shuttle” e atravessar o Canal da Mancha 

pelo Eurotúnel até Calais. Já em território francês, seguiremos em 

nosso ônibus até Paris. Hospedagem. Possibilidade de fazer a visita 

opcional “Paris Iluminada” e um cruzeiro ao longo do Sena.

10º Dia (Quinta) 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.

11º Dia (Sexta) 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.

12º Dia (Sábado) PARIS:  Café da manhã e fim de nossos serviços.

MADRI | BORDEAUX | ORLEANS | LONDRES | PARIS

ESCAPADA EUROPEIA
Saídas: Terça-Feira

11 noites | 12 dias

O PROGRAMA INCLUI

• Traslado: Chegada Madri. 

• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.

• Guia acompanhante.

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

• Café da manhã buffet diário, exceto em Londres. 

• Seguro turístico.

• Bolsa de viagem.

• Taxas Municipais em França.



HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

MADRI
Agumar PRIMEIRA

Catalonia Goya PRIMEIRA

BORDEAUX

Novotel Bordeaux Le Lac PRIMEIRA

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons PRIMEIRA

B&B Bordeaux les Begles TURISTA

Kyriad Bordeaux Begles TURISTA

ORLEANS Ibis Orleans Centre Foch TURISTA

LONDRES

St. Giles T. SUPERIOR

Millennium and Copthorne at 
Chelsea

PRIMEIRA

Royal National T. SUPERIOR

Ibis Earls Court T. SUPERIOR

PARIS

Novotel Suites Paris Nord 18eme PRIMEIRA

Ibis Paris Porte D´Italie TURISTA

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles TURISTA

Ibis Paris Porte Bagnolet TURISTA

OFERTA ESPECIAL

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

De $ 1.475

Por $ 1.113,00

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

* Consulte condições completas


