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NOSSOS ESCRITÓRIOS NA EUROPA

Atenas
Amsterdam
Budapeste
Copenhague
Estocolmo
Genebra
Helsinque
Londres
Madri
Moscou
Oslo
Paris
Roma
São Petersburgo
Tallin
Zagreb
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ROTEIROS EUROPEUS COM GUIA BRASILEIRO BY TUMLARE
ALTA E BAIXA TEMPORADA - ABRIL DE 2020 - ABRIL DE 2021

A cada ano, além de inovar com lançamento de novos roteiros, a Tumlare busca também aprimorar a apresentação de seus 
produtos, com catálogos e folhetos cada vez mais acessíveis e completos.

Nossos preços estão disponíveis exclusivamente por meio digital em nosso site, através de um link exclusivo para que você 
acesse a qualquer hora e em qualquer lugar.

Nesta versão impressa, você encontrará ainda mais informações disponíveis na página inicial de cada tour. Confira abaixo:

TITULO DO TOUR
Número e nome completo do roteiro, 
com indicação do número de dias e 
noites nesta viagem, e os tipos de Tour 
disponiveis

ROTEIRO RESUMO 
Indicação das cidades visitadas e do 
número de noites por cidade em cada 
roteiro.

MAPA 
Mapa com as principais cidades visitadas no roteiro.

SAÍDAS GARANTIDAS
AS DATAS DE SAÍDA ESTÃO PUBLICADA EM NOSSO 
SITE WWW.TUMLAREBRASIL.COM

Dubrovnik 
1 noite

Saraievo
2 noites

Plitvice Baía de Kotor

Medjugorje Hvar
2 noites

LEGENDA

MODELO DE FLUXOGRAMA DO TOUR

Drvenik Trogir Opatja 
1 noite

Zagreb
1 noite Mostar

Zagreb 
2 noites

Split 
1 noiteSucuraj Zadar Postojna

  Ljubljana
2 noites

Início do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

Final do 
Tour
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TABELA DE PREÇOS
Disponível apenas em versão digital através do nosso site www.tumlarebrasil.com, a 
tabela de preços traz em detalhes o valor de cada roteiro na versão Premium, Premium 
Plus e Classic por passageiro em apartamento duplo, triplo e suplemento single em 
cada data de saída de cada roteiro.

Além disso, no canto superior direito você sempre terá a versão e data de lançamento 
de cada versão da tabela. Fique atento para sempre utilizar a tabela vigente.

DETALHES DOS ROTEIROS
Descrição dos roteiros, detalhando 

dia a dia, com destaque para o 
início e o final da cada Tour

RELAÇÃO DOS ITENS INCLUSOS NO TOUR
Descritivo dos itens relacionados a: 
- Hospedagem,
- Transporte,
- Alimentação,
- Ingressos e visitas,
- Guias e outros serviços.

RELAÇÃO DE HOTÉIS DO TOUR
Lista dos hotéis disponíveis nas cidades 
visitadas no Tour, separados por 
categoria.
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TOUR CLASSIC:

• Refeições não mencionadas como
inclusas no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até o destino e o regres-
so ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como inclu-
ído;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

TOUR PREMIUM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até o destino e o regres-
so ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

TOUR PREMIUM PLUS:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até o destino e o regres-
so ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

NÃO INCLUEM NO TOUR:

DIFERENCIAIS DOS TOURS:

TOUR CLASSIC

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo ro-
teiro de qualidade Tumlare que você conhece, 
mas em hospedagem de categoria turística, 
turística superior e primeira com bom acesso 
ao centro das cidades usando o transporte 
público, sem alguns ingressos ou refeições 
inclusas. Tudo para que você possa aproveitar 
o melhor da Europa a preços mais baixos!
• Translados sempre em veículo privativo, 
porém sem assistente.

NOTA IMPORTANTE: Por favor, fique atento ao ler o itinerário de cada Roteiro, nele destacamos quais dos passeios, ingressos e/ou refeições estão inclusos 
no Tour Premium e outras diferenças em relação ao Tour Classic. Em caso de dúvida, sempre confira o quadro resumo de cada tour na seção ‘‘O que Inclui e 
sempre faz a diferença!’’ e na seção ‘‘Nossos preços não incluem’’.

TOUR PREMIUM

Padrão Tumlare que você já conhece: 
• Hotéis centrais de categoria primeira e 
primeira superior.
• Passeios e ingressos para as mais imperdíveis 
atrações e refeições (conforme indicado) 
inclusas, o que torna a experiência de viajar 
em grupo ainda mais inesquecível.
• Translados sempre em veículo privativo, 
porém sem assistente.

TOUR PREMIUM PLUS

Um novo jeito Tumlare de viajar em que o 
conforto é o grande diferencial.
• Hotéis de categoria Luxo. Em caso de falta de 
disponibilidade, a acomodação será em hotéis 
categoria Primeira ou Primeira Superior;
• Passeios e ingressos para as mais imperdíveis 
atrações. Drink e jantar de boas-vindas além 
de algumas refeições e jantar de despedida, 
inclusos.
• Refeições (conforme indicado) INCLUSAS;
• Traslado privado INCLUSO, sempre em carro 
de luxo privado com Assistente local falando 
Português ou Espanhol;
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ESCANDINÁVIA, ENCANTOS DO NORTE E RÚSSIA
02  Dinamarca e Noruega Exuberante      18
03  Escandinávia Magnífica       18
04  Escandinávia e Finlândia       18
05  Escandinávia e Rússia       18
06  Majestosa Rússia       30
07  Maravilhas da Lapônia      34
08  Báltico Fascinante com Helsinque     38 
09  Báltico Fascinante com Helsinque e Rússia    38
10  Extensão: Islândia       44
11  Extensão: Sol da Meia-Noite      48

JÓIAS DO CÁUCASO

01  Armênia, Geórgia, Azerbaijão e Ucrânia     10

MAGNÍFICA EUROPA CENTRAL
12  Holanda, Bélgica e França      54
13  Glamourosa França de Paris a Nice     60 
14  Glamourosa França de Paris a Lyon     60
15  Encantadora Provence com a Cotê D’Azur de Lyon a Nice  60 
16  Extensão Paris       66
17  Grand Tour de Trem pela Suíça     70
18  Apaixonante Suíça        78
19  Suíça e Norte da Itália      78
20  Belíssima Itália        84
21  Graciosa Itália: Milão a Roma      84                                            
22  Charmosa Itália: Veneza a Roma     90
23  Veneza a Roma com Costa Amalfitana     90
24  Veneza a Roma com Costa Amalfitana e Sicília    90
25  Roma com Costa Amalfitana e Sicília     98
26  Roma com Costa Amalfitana       98
27  Paixão Sicíliana: Palermo a Catânia     98
28  Cultura e Gastronomia nos campos verdes da Toscana  104
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JÓIAS DO MEDITERRÂNEO

29  Encantadora Croácia       112
30  Croácia, Bósnia-Herzegovina e Montenegro de Zagreb a Dubrovnik  112
31  Croácia e Eslovênia de Dubrovnik a Zagreb     120
32  Grécia e Turquia        126
33  Paradisíaca Grécia        126
34  Encantadora Turquia       126

O CHARME DO LESTE

35  Leste Europeu e Rússia      136
36  Leste Europeu Fascinante       136
37  Leste Europeu Quatro Capitais      136
38  Polônia, Leste Europeu e Rússia      142 
39  Polônia e Leste Europeu       142 
40  Polônia e Quatro Capitais       142 
41  Polônia e Hungria       142
42  Áustria, República Tcheca e Alemanha    150 
43  Alemanha Maravilhosa      156 

AS BELAS ILHAS BRITÂNICAS
44  Inglaterra, Escócia e Irlanda      164 
45  Inglaterra e Escócia       164

PENÍNSULA IBÉRICA
46  Portugal e Espanha        174 
47  Portugal e Santiago de Compostela      174
48  As Belezas da Espanha de Porto a Madri     174 
49  As Belezas da Espanha de Porto a Barcelona     174
50  Madri, Sul da Espanha, Valência e Barcelona    174
51  As Maravilhas do Marrocos, Sul da Espanha, Valência e Barcelona  184 
52  As Maravilhas do Marrocos       184

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE
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8
Vista do  Monte Ararat em Yerevan - Armênia



9

JÓIAS DO CÁUCASO



Pôr do Sol Tbilisi - Geórgia
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BULGÁRIA

MOLDÁVIA

Yerevan

TURQUIA

FRANÇA

Tbilisi

Kiev

Baku

UCRÂNIA

BIELORÚSSIA

AZERBAIJÃO

ARMÊNIA

GEÓRGIA

RÚSSIA

Paris

ARMÊNIA, GEÓRGIA, AZERBAIJÃO E UCRÂNIA 
15 dias e 13 noites

 Tour Premium
01

Baku
3 noites

Yerevan 
4 noites

Tbilisi
3 noites

Kiev
3 noites

SAÍDAS GARANTIDAS*

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Outubro de 2020
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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4º DIA  –YEREVAN / GUEGHARD / GARNI / YEREVAN 
Café da manhã BUFÊ. Saída para um tour panorâmico de dia inteiro explorando  
a região central da Armênia com importantes locais históricos. Passaremos 
pelo Mosteiro de Gueghard de arquitetura única fundado por São Gregório, 
o Iluminado. Continuação para o Templo de Garni, construído entre as mon-
tanhas no século I e o Templo Pagão Greco-Romano dedicado ao Deus do 
Sol Mitri. O local tem uma acústica fantástica e apreciaremos a apresentação 
de um pequeno concerto de música Armênia medieval. A seguir visitaremos 
uma casa rural de típica família armênia onde participaremos do processo de 
preparação do ''lavash'' (pão tradicional armênio). A tarde é para caminhar 
pela rua de pedestres com seus cafés e degustar um genuíno Cognac Ararat, 
um dos melhores do mundo. Almoço e jantar INCLUSOS. 

5º DIA  – YEREVAN / ECHMIADZIN / ZVARTNOTS / YEREVAN 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita a Echmiadzin, o centro espiritual dos 
armênios. Veremos a Sé Catedral, o Vaticano Armeno, sede da autoridade 
da Igreja Apostólica Armênia, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO e 
considerada a igreja cristã mais antiga do mundo. Continuação para visita das 
ruínas da Catedral de Zvartnots, a pérola da arquitetura religiosa do século VII 
também declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. É uma região de paisa-
gens incríveis para fotos cênicas do Monte Ararat. Além disso a Bíblia registra 
que ali Noé descansou após a Arca ter encalhado no histórico Monte. Há 
muitas referências de sua descida da montanha após o grande dilúvio.  
Retorno a Yerevan e tempo para passeios e compras. Almoço e jantar  
INCLUSOS. 

1° DIA - BRASIL / YEREVAN (ARMÊNIA) 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Yerevan. 

2° DIA - YEREVAN
Chegada no aeroporto de Yerevan, a capital da Armênia, considerada a  
“Pérola do Cáucaso”. A Armênia é uma das mais antigas nações do mundo 
e foi o primeiro país a implantar o Cristianismo como religião oficial. Hoje é 
um país moderno com história antiga, rica cultura, povo gentil e hospitaleiro,  
comida saudável e saborosa. Chegada, recepção e traslado COM ASSISTENTE 
do aeroporto de Yerevan até o hotel INCLUSO. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. 
Noite livre 

3º DIA  – YEREVAN 
Café da manhã BUFÊ. Em horário apropriado, saída para visita panorâmica por 
esta lendária cidade com uma história milenar. Passaremos pelo Parque da 
Vitória e seus arredores, pelo fantástico Museu de Matenadaram com acervo 
de 18.000 manuscritos antigos. Prosseguimento pela Praça da República com 
sua graciosa fonte, que apresenta todas as noites um espetáculo de luzes, 
música e águas dançantes, a Fortaleza das Pequenas Andorinhas, a fabulosa 
Cascata de Yerevan, essa escadaria feita de calcário, se torna um espetáculo à 
parte com suas esculturas, terraços, fontes, estátuas, galerias de arte e jardins. 
Na rua ao lado, com suas calçadas arborizadas e floridas, encontram-se bons 
restaurantes e cafés.  Acomodação. Almoço e jantar INCLUSOS. 

01
ARMÊNIA, GEÓRGIA, AZERBAIJÃO E UCRÂNIA Início do Tour

Vista panorâmica de  Mtskheta - Geórgia

O Cáucaso é uma das regiões mais interessantes do mundo, com uma mistura única de culturas e história. Das praias rochosas do mar Negro para as altas montanhas 
que separam a região da Rússia ao Irã, até as margens do tempestuoso mar Cáspio, o Cáucaso é recheado com os melhores passeios e destinos. Arménia, um dos países 
mais antigos do mundo, tem um número grande de antigos mosteiros e o lindo Lago Sevan, enquanto na Geórgia tem, Tbilisi uma bonita cidade metropolitana, as 
montanhas ásperas de Kazbegi e as vinhas incomparáveis. Azerbaijão, o único país muçulmano do tour, que trás uma conjunto de cores e padrões, com ruas sinuosas 
da cidade velha de Baku, costurar o centro Quba e os vitrais luminosos da Sheki. A Ucrânia é um dos países mais belos e mais visitados do Leste da Europa. A capital 
é a cidade mais bonita do país. Se você está procurando um destino de viagem verdadeiramente único, visite Kiev. A capital ucraniana é o lar de séculos de história e 
cultura.
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6º DIA  – YEREVAN / HAGHPAT / TBILISI (GEÓRGIA) 
Café da manhã BUFÊ. Em horário apropriado, seguiremos em direção a  
Haghpat com seu Complexo de Mosteiros do Séc. X e tombados como  
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação para Sadakhlo. Após 
as formalidades de imigração, continuação para Tbilisi, capital da Geórgia 
desde o século V e localizada na região do Cáucaso que fazia parte da antiga 
Rota da Seda. Chegada e acomodação. Almoço e jantar INCLUSOS. 

7º DIA  – TBILISI / MTSKHETA / TBILISI
Café da manhã BUFÊ. Saída para Mtskheta, uma das mais antigas cidades da 
Geórgia que foi habitada desde o segundo milênio A.C.. Atualmente Mtskheta 
é considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO e é um museu ao ar livre com 
inúmeros monumentos arquitetônicos e históricos. No city tour passaremos 
pela Igreja Jvari, obra prima do início da Idade Média localizada no alto de 
um penhasco, com bela vista da cidade e dos rios Kura e Aragua e local onde 
Santa Nino, uma evangelista feminina, fincou sua cruz. Veremos também a 
consagrada Basílica de Svetitskhoveli que significa o “Pilar da Vida”, com seus 
afrescos de beleza e história ímpar. Teremos oportunidade de degustar os  
famosos vinhos Georgianos da região neste passeio. O solo rico e o sol quente 
desenvolveram cerca de 500 variedades nativas de diferentes tipos de vinhos 
na Geórgia. A história, a cultura e o estilo de vida dos Georgianos estão incor-
porados em seu vinho. Retorno a Tbilisi e visita panorâmica da cidade. Esta  
extraordinária cidade é famosa por sua história, arquitetura elegante  
mantendo todo o estilo da religião ortodoxa georgiana. Suas tradições, mis-
turas de culturas,  aromas de especiarias e diferentes povos reunidos em suas 
ruas e esquinas partilhando dos mesmos jardins fazem de Tbilisi uma cidade 
muito interessante e surpreendente. Tbilisi é a maior cidade da Geórgia, um 
dos lugares mais interessantes para se conhecer pois tem 1500 anos. Du-
rante a nossa visita passaremos pela sua autêntica e vibrante Cidade Antiga 
com balcões nas varandas, praças, pontes cortando o rio Kura, a Igreja Me-
tekhi do século XIII, os Banhos de Enxofre, a Fortaleza Narikala do século IV, a  
Catedral de Sioni inicialmente construída no século VII e muito mais. Restante 
do tempo para passeios e atividades pessoais. Almoço INCLUSO com vinhos 
georgianos. À noite, jantar INCLUSO com show folclórico de danças típicas 
caucasianas. 

8º DIA  – TBILISI / KAKHETI / SIGHNAGHI / TBILISI 
Café da manhã BUFÊ. Saída para Kakheti, uma das mais pitorescas e férteis 
regiões em toda a Geórgia Kakhtei, famosa pelas suas vinícolas. É a terra dos 
vinhos desde os tempos antigos com o método de produção em jarros  
de cerâmica. Kvevri foi declarada Património Cultural da Humanidade pela 
UNESCO. Visitaremos a cidade de Sighnaghi, cercada por uma muralha  
defensiva com 23 torres. A cidade foi habitada principalmente por comer-
ciantes, artesãos e muitos viajantes da Rota da Seda da Ásia. Retorno a Tbilisi 
e tempo para compras de artesanato, cloisonné, tapetes locais e muito mais... 
Almoço e jantar INCLUSOS. 

9º DIA  – TBILISI / BAKU (AZERBAIJÃO) 
Café da manhã BUFÊ. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para  
embarque com destino a Baku, a bela capital do Azerbaijão. Bilhete Aéreo em 
classe turística de Tbilisi a Baku INCLUSO.  Chegada e acomodação. Restante 
do tempo para começar a apreciar as maravilhas desta fantástica cidade.  
Jantar INCLUSO. 

10º DIA  – BAKU 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica de Baku apreciando a  
Torre da Donzela, uma poderosa Fortaleza construída no séc. XII, o complexo 
do Palácio Real Shirvanshah’s tombado pela UNESCO, o Parque Khiyabany de 
onde podemos apreciar uma bela vista, o Centro Histórico com suas ruelas 
medievais,  monumentos, lojas de tapetes, artesanatos, cafés e restaurantes 
e muito mais. À noite, a boa ideia é aproveitar toda a animação da Fountain 
Square com a mais bela fonte da cidade e interagir com seu povo simpático 
e acolhedor. Almoço e jantar INCLUSOS. 

11º DIA  – BAKU / PENÍNSULA DE ABSHERON / BAKU 
Café da manhã. BUFÊ Saída para visita panorâmica a Península de Absheron 
onde conheceremos um dos templos de Zoroastro construídos entre os  
séculos XVII e XVIII, situado em uma construção em forma de castelo. Este 
templo é Patrimônio Mundial da Unesco. O zoroastrismo é uma religião  
fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos cha-

Vista da Cidade de Sighnaghi Kakheti - Geórgia
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Campanário de 96 metros de altura e a Catedral da Assunção com suas caver-
nas onde estão os restos mortais de monges reverenciados. 

14º DIA  – KIEV 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao Museu Pirogovo, o maior da Europa 
ao ar livre com grande coleção etnográfica da arquitetura popular e da vida 
cotidiana do povo ucraniano. A tarde é para caminhar pela Andriyivsky Uzviz, 
 a mais charmosa rua de Kiev, e pela bela Igreja de St. Andrew, construída em 
1754 pelo arquiteto italiano Bartolomeo Rastrelli, o mesmo que projetou o 
Palácio de Inverno em São Petersburgo, "Museum of One Street", que conta 
a história da capital da Ucrânia por meio de sua rua mais famosa, lojinhas de 
artesanato, cafés e restaurantes. 

15º DIA  – KIEV / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Na hora indicada, traslado ao aeroporto para embarque 
com destino ao Brasil. 

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões  
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não  
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída. 

01 ARMÊNIA, GEÓRGIA, AZERBAIJÃO E UCRÂNIA Final do Tour

Cidade de Baku - Azerbaijão

mavam de Zoroastro. É considerada como a primeira manifestação de um  
monoteísmo ético. De acordo com historiadores da religião, algumas das suas  
concepções religiosas, como a crença no paraíso, na ressurreição, no juízo  
final e na vinda de um messias viriam a influenciar o judaísmo, o cristianismo 
e o islamismo. À noite, a boa pedida é caminhar pela Nizami Street, movimen-
tada rua de pedestres com lojas e restaurantes. Almoço e jantar INCLUSOS. 

12º DIA  – BAKU / KIEV (UCRÂNIA) 
Café da manhã BUFÊ. Na hora indicada traslado ao aeroporto para embar-
que com destino a Kiev, a surpreendente capital da Ucrânia. Bilhete Aéreo 
em classe turística de Baku a Kiev INCLUSO. Chegada, recepção e traslado ao  
hotel. Restante do tempo para começar a aproveitar a cidade. A Ucrânia é 
um país com tesouros históricos, belíssimas paisagens e rica cultura. Kiev é 
uma das cidades mais antigas da Europa Oriental e principal destino turístico 
da Ucrânia. Localizada na parte central do país, às margens do rio Dnieper, a  
capital ucraniana tem uma rica história e um belo conjunto arquitetônico 
com algumas das igrejas mais belas da Europa, mosteiros, monumentos,  
ruínas e edifícios emblemáticos. Acomodação. 

13º DIA  – KIEV 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica da bela capital ucraniana 
passando pela sua majestosa Catedral de Santa Sofia erguida em 1037, jóia da 
antiga arquitetura russa e declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, 
o Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, a Praça da Independência 
e muito mais... À tarde, visita ao Monastério de Laura Kievo-Pecherskaya  
fundado no século XI com a Igreja da Santa Trindade, o maravilhoso  
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Acomodação em apartamento standard em hotéis primeira,  
  primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ. 

•  4 almoços e 3 jantares na Armênia;
•  2 almoços e 3 jantares na Geórgia; 
•  2 almoços e 3 jantares no Azerbaijão;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na  
  Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTENTE.

•  Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
•  Bilhete aéreo em classe turística de Tbilisi a Baku INCLUSO; 
•  Bilhete aéreo em classe turística de Baku a Kiev INCLUSO;

 Hospedagem

Transportes

Guia e Outros serviços

Refeições

HOTÉIS DO TOUR :

TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIOR L    LUXO

Yerevan

Tbilisi

Baku

Kiev

HOTÉIS 

Grand Hotel Golden Tulip
Radisson Blu
Tbilisi Marriott
Biltmore

Park in by Radisson
Pullmann 
Hyatt Regency

Premier Palace
Hilton Kyiiv 
Opera

CAT

P
L 
P

P
P 
P

P
P

PS
P

Monastério Ortodoxo  Pechersk Lavra em Kiev - Ucrânia

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Vista panorâmica do Novo Porto (Nyhavn) em Copenhague
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ESCANDINÁVIA, ENCANTOS DO NORTE E RÚSSIA



São
Petersburgo

Estocolmo

KarlstadOslo

Copenhague

Helsinque

Bergen

Geilo

Lofthus

Gudvangen

Kaupanger
 LaerdalBalestrand

Moscou

FINLÂNDIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

POLÔNIA

SUÉCIA

ALEMANHA

DINAMARCA

NORUEGA

BIELORRÚSSIA

Flam - Noruega
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São
Petersburgo

Estocolmo

KarlstadOslo

Copenhague

Helsinque

Bergen

Geilo

Lofthus

Gudvangen

Kaupanger
 LaerdalBalestrand

Moscou

DINAMARCA E NORUEGA EXUBERANTE
11 dias e 09 noites

ESCANDINÁVIA MAGNÍFICA
13 dias e 11 noites

Tour Classic  |  Tour Premium  |  Tour Premium Plus

Tour Classic  |  Tour Premium   |  Tour Premium Plus

Tour Classic  |  Tour Premium   |  Tour Premium Plus

Tour Classic  |  Tour Premium   |  Tour Premium Plus

ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA
14 dias e 12 noites

ESCANDINÁVIA E RÚSSIA
20 dias e 18 noites

03

04

05

02

Ferry
CPH-OSL
1 noite

Ferry
CPH-OSL
1 noite

Ferry
CPH-OSL
1 noite

Ferry
CPH-OSL
1 noite

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Bergen
1 noite

Bergen
1 noite

Bergen
1 noite

Bergen
1 noite

Kaupanger

Kaupanger

Kaupanger

Kaupanger

 Laerdal

 Laerdal

 Laerdal

 Laerdal

Oslo
2 noites

Oslo
2 noites

Oslo
2 noites

Oslo
2 noites

Ferry STO-HEL
1 noite 

Ferry STO-HEL
1 noite 

Moscou
3 noites 

Lofthus
2 noites

Lofthus
2 noites

Lofthus
2 noites

Lofthus
2 noites

Geilo

Geilo

Geilo

Geilo

Gudvangen

Gudvangen

Gudvangen

Gudvangen

Copenhague
2 noites

Copenhague
2 noites

Copenhague
2 noites

Copenhague
2 noites

Balestrand
1 noite

Balestrand
1 noite

Balestrand
1 noite

Balestrand
1 noite

 Estocolmo
2 noites

 Estocolmo
2 noites

 Estocolmo
2 noites

 São Petersburgo
3 noites

RÚSSIA

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Ultima cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE  
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)  
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. No Tour  
Premium e no Tour Classic, traslado SEM ASSISTENTE do Aeroporto de   
Copenhague até o hotel INCLUSO.  Acomodação e hospedagem no hotel. 
Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros 
no hotel no final do dia. 
No Tour Premium Plus: Traslado privado INCLUSO sempre em carro de 
luxo com ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do Aeroporto 
de Copenhague até o hotel de Copenhague. Welcome drink INCLUSO no 
ato do check-in no hotel de Copenhague.

3° DIA - COPENHAGUE  
Café da manhã BUFÊ, e visita panorâmica aos principais pontos turísticos, 
históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça da Prefeitura,  
Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, o imponente  
Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, sugerimos uma visita  
OPCIONAL ao parque Tivoli, que fica no coração da cidade. Noite livre. 
No Tour Premium Plus: Jantar standard de boas-vindas de três pratos  

05

04

03

02 DINAMARCA E NORUEGA EXUBERANTE

ESCANDINÁVIA MAGNÍFICA

ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA
ESCANDINÁVIA E RÚSSIA Início do Tour

(entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da 
casa INCLUSA no Restaurante Hereford Beefstou (ou similar) localizado no 
interior do Tivoli Park de Copenhague.

 4° DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE  
KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)  
Após café da manhã BUFÊ, início da excursão ao Norte da Ilha de Zelândia 
onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o imponente Castelo de 
Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da excursão será no píer em Cope-
nhague onde embarcaremos, no final da tarde, com destino a Oslo, a bordo de 
um maravilhoso Ferry (CABINE EXTERNA no Tour Premium e Premium Plus e 
CABINE INTERNA no Tour Classic). Jantar de boas-vindas a bordo (INCLUSO no 
Tour Premium e Premium Plus). Esta travessia é simplesmente uma maravilha! 

5° DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA)   
Após o delicioso café da manhã (BUFÊ) a bordo, desembarque em Oslo, a 
belíssima capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo des-
lumbrante interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal e mais 
famosa estação de esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para se visitar no 
verão. No caminho, passaremos pelos lagos de Hols e Tyri e o maravilhoso 
Vale de Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (NÃO INCLUSO). À tarde, 
seguiremos com destino a Lofthus pela Cadeia de Montanhas de Hardanger 
(uma das maiores geleiras naturais da Europa), chegando a Voringfossen, 
onde faremos uma parada para admirar a sua catarata de mais de 180 metros, 
a qual no fim do verão apresenta um volume significativamente menor  
de água. A seguir, continuaremos descendo até o belo fiorde de  

Torne-se um Viking ao desbravar os Fiordes e depare-se com as paisagens mais surpreendentes que os países nórdicos apresentam. Surpreenda-se ao conhecer as 
capitais dos países onde qualidade de vida e absolutamente tudo funciona. A cultura, eficiência e extrema educação do povo nórdico somado às belezas naturais únicas 
trarão uma imersão absoluta em um novo mundo, aposte!! E já que estamos lá pelo Norte, seguimos pelas duas principais cidades russas, Moscou e São Petersburgo 
com tempo suficiente para adentrarmos a cultura local, visitarmos os palácios dos czares e conhecermos um dos maiores museus do mundo, o Hermitage. 

Vista noturna da cidade de Estocolmo 
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Bergen - Noruega

Hardanger, chegando ao vilarejo de Lofthus. À noite JANTAR INCLUSO. 
NOTA IMPORTANTE: Em algumas datas o hotel Brakanes (localizado na  
cidade de Ulvik), de categoria Primeira, é o confirmado em substituição ao 
hotel Ullensvang. Isto significa que, nas datas onde o hotel confirmado 
seja o Brakanes, a programação do 5º e 6º dia como sendo na cidade de 
Lofthus, será cumprida integralmente na cidade de Ulvik.

6° DIA - LOFTHUS (NORUEGA)   
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje o dia será totalmente livre. Os passageiros 
poderão aproveitar as instalações do hotel, que possibilita aos hóspedes  
relaxar com uma vista espetacular dos Fiordes em qualquer época do ano. 

7° DIA - LOFTHUS / BERGEN  
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Bergen, cidade que foi capital da 
Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única em termos de be-
leza. No caminho cruzaremos a moderna ponte de Hardanger, sobre o Fjord 
do mesmo nome, com parada para fotos na cachoeira de Steinsdalfossen. 
Chegada a Bergen e visita panorâmica desta linda cidade, capital dos fiordes 
noruegueses, que foi sede da Liga Hanseática, incluindo a Catedral de San-
ta Maria, o cais germânico, Mercado de Peixes e Flores, Parque da Cidade,  
Península de Nordnes, entre outros pontos de interesse. Acomodação e  
hospedagem no hotel e noite livre.

8° DIA - BERGEN / GUDVANGEN / SOGNEFJORD / KAUPANGER / 
BALESTRAND 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino à cidade de Gud-
vangen para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a cidade 
de Kaupanger, travessia de duas horas com paisagens fantásticas num 
dos maiores e mais profundos Fiordes do mundo. O Sognefjord (Fiorde 
dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado 
o maior da Noruega com seus 204 quilômetros de comprimento e 
1.308 metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos 
o nosso ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand.  
Chegada a Balestrand e hospedagem no Hotel Kviknes. JANTAR INCLUSO.  

NOTA IMPORTANTE 1: Em algumas datas o hotel Lindstroem, de  
categoria primeira, localizado na cidade de Laerdal, e o hotel Alexandra, 
de categoria primeira, localizado na cidade de Loen, são os confirma-
dos em substituição ao hotel Kviknes. Isto significa que nestas datas 
a programação do 8º dia como sendo na cidade de Balestrand, 
será cumprida integralmente nas cidades de Laerdal ou de Loen. 
 
NOTA IMPORTANTE 2: Nas saídas dos dias 08.04.20, 29.04.20, 13.05.20, 
30.09.20, 07.10.20, 14.10.20, 21.10.20 e 28.10.20 no 8º dia deste tour, o tre-
cho de ferry com duração aproximada de duas horas pelo Sognefjord, entre  
as cidades de Gudvangen e Kaupanger, não estará operando, assim sendo, 
será realizadoum trecho de ferry, também pelo Sognefjord, com duração 
aproximada de 30 a 45 minutos entre as cidades de Vangsnes e Dragsvik.

9° DIA - BALESTRAND / LAERDAL / OSLO   
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Laerdal, localizada perto do  
fiorde e cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a visitam.  
Faremos uma breve parada para fotos deste antigo e bucólico porto  
norueguês, e no caminho, teremos mais uma parada para fotos do exterior na  
tradicional igreja de madeira “Borgund Stavekirke” e prosseguiremos para 
Oslo, a capital da Noruega. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

10° DIA - OSLO   
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica da cidade que foi criada no século 
XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a fortaleza  
medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com as belas e famosas  
esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes fases da vida. Pode-
remos aproveitar a tarde livre para caminhar pela Karl Johans Gate, com  
dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma boa pedida é aproveitarmos 
a beleza da capital da Noruega no seu pitoresco e animado píer. Noite livre.
No Tour Premium Plus: Jantar standard de despedida de três pratos  
(entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da 
casa INCLUSA no Restaurante Fjord (ou similar) em Oslo.
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11° DIA - OSLO / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto 
de Oslo INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
No Tour Premium Plus: Traslado privado INCLUSO sempre em carro de 
luxo com ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do Hotel de 
Oslo até o Aeroporto de Oslo. Maleteiros INCLUSOS no Aeroporto de Oslo 
(uma mala por assageiro).

11° DIA - OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO (SUÉCIA)   
Café da manhã BUFÊ. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad, 
às margens do Lago Varnen, o mais importante do país. Continuação para  
Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a esta cidade 
que é conhecida como uma das mais belas capitais da Europa. Acomodação 
e hospedagem no hotel. Noite livre.

12° DIA - ESTOCOLMO   
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade que 
é considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre 14 ilhas,  
conhecendo o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo Palácio Real, 
a Catedral da Coroação, a Prefeitura com o Concert Hall, onde é feita a  
entrega do Prêmio Nobel (INGRESSO NÃO INCLUSO), e a Igreja da Coroação. 
Na tarde livre, o ideal é passear pelas ruas de Estocolmo com seu diversificado 
comércio, apreciar suas belezas naturais e curtir o bairro de Gamla Stan, 
que conta com muitas lojas, restaurantes e galerias de arte. Noite livre.  
No Tour Premium Plus: Jantar standard de despedida de três pratos (entra-
da, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa 
INCLUSA no Restaurante Wedholms Fisk (ou similar) de Estocolmo.

13° DIA - ESTOCOLMO / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. No Tour Premium e no Tour Classic, traslado SEM 
ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Estocolmo INCLUSO. NOTA  
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões  
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não 
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente 
todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.  
No Tour Premium Plus: Traslado privado INCLUSO sempre em carro de 
luxo com ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do Hotel de 
Estocolmo até o Aeroporto de Estocolmo. Maleteiros INCLUSOS no Aero-
porto de Estocolmo (uma mala por assageiro).

13° DIA - ESTOCOLMO / CRUZEIRO PELO MAR  BÁLTICO / 
HELSINQUE (FINLÂNDIA)  
Café da manhã BUFÊ. Aproveite a manhã para fazer um passeio de barco 
pelos belíssimos canais que cortam Estocolmo. À tarde, traslado ao píer para 
embarque em luxuoso Ferry com destino a Helsinque (CABINE EXTERNA no 
Tour Premium e Premium Plus e CABINE INTERNA no Tour Classic). Pernoite 
a bordo, quando poderemos curtir toda a infraestrutura de lazer que o  
navio oferece: discoteca, shows, lojas, restaurantes, bares e free shop (JANTAR  
INCLUSO a bordo no Tour Premium e Premium Plus).

 
14° DIA - HELSINQUE / BRASIL
Café da manhã BUFÊ a bordo. Desembarque e visita panorâmica pela bela 
capital finlandesa, conhecida como “a Filha do Báltico”, apreciando as Praças 
do Senado e do Mercado, o Palácio Presidencial, a igreja encravada na  
rocha e muito mais. O citytour termina no centro de Helsinque. Traslado SEM  
ASSISTENTE do centro de Helsinque até o aeroporto de Helsinque INCLUSO. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões  
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não  
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
No Tour Premium Plus: Traslado privado INCLUSO sempre em carro de 
luxo com ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do  centro de 
Helsinque até o Aeroporto de Helsinque. Maleteiros INCLUSOS no Aero-
porto de Helsinque (uma mala por assageiro).

 
14° DIA - HELSINQUE / SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA)   
Café da manhã BUFÊ a bordo. Desembarque e visita panorâmica pela 
bela capital finlandesa, conhecida como “a Filha do Báltico”, apreciando as  
Praças do Senado e do Mercado, o Palácio Presidencial, a igreja encravada na 
rocha e muito mais. Na sequência embarcaremos no moderno trem de alta  
velocidade “Allegro” com destino à belíssima cidade de São Peters-
burgo, a “Veneza do Norte” com bilhete 2ª classe para o Tour Classic e 
Premium, e com bilhete de 1ª classe para o Premium Plus. O percurso  
demora aproximadamente 3 horas e 40 minutos. Chegada, no final do dia, 
em São Petersburgo. Traslado ao hotel e acomodação. Noite livre.

15° DIA - SÃO PETERSBURGO   
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium e  
Premium Plus. Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar 
Pedro, o Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima  
Catedral do Sangue Derramado, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos.  
À tarde visitaremos o famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos 
maiores do mundo.

04 05

05

04 ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA

02 DINAMARCA E NORUEGA EXUBERANTE Final do Tour

03 04 05 Continua o Tour

Continua o Tour

Continua o Tour

Final do Tour

03 ESCANDINÁVIA MAGNÍFICA Final do Tour
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16° DIA - SÃO PETERSBURGO   
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium e 
Premium Plus. Dia livre para continuar conhecendo esta maravilha de cida-
de que encanta a todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer 
um tour opcional até Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio dos  
czares russos, ou visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral 
de Santo Isaac. Noite livre para assistirmos OPCIONALMENTE um belo  
espetáculo de música e danças folclóricas russas.

17° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU   
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium e 
Premium Plus. Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação 
de trens de São Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta  
velocidade Sapsan que cobre a distância de 650 quilômetros desde São  
Petersburgo até Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde 
São Petersburgo a Moscou em Classe Turística INCLUSO no Tour Premium e  
Classic e em Primeira Classe no Tour Premium Plus). O trem Sapsan,  
conhecido como “Falcão Peregrino“, pode chegar a alcançar 250 quilômetros 
por hora e é um dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou,  
recepção e traslado ao hotel. Noite livre.

18° DIA - MOSCOU (RÚSSIA)   
Café da manhã BUFÊ. Visita a imponente capital da Rússia, fundada em 1147, 
e o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, 
o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560.  
Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô  
(ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas estações das mais belas e  
luxuosas do mundo, que são verdadeiras obras de arte.

19° DIA - MOSCOU   
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin  
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados 
os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito mais. 
Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso e variado  
artesanato russo. 

No Tour Premium Plus: Jantar standard de despedida de três pratos  
(entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vi-
nho da casa INCLUSA no famoso Café Pushkin (ou similar) de Moscou.

20° DIA MOSCOU / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. No Tour Premium e no Tour Classic, traslado 
SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Moscou INCLUSO.  
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros  
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e  conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível  que  o  Guia Brasileiro  não  
permaneça  na  cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente  
todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
No Tour Premium Plus: Traslado privado INCLUSO sempre em carro de 
luxo com ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do Hotel de 
Moscou até o Aeroporto de Moscou. Maleteiros INCLUSOS no Aeroporto 
de Moscou (uma mala por passageiro).

05 ESCANDINÁVIA E RÚSSIA Final do Tour

Vista panorâmica de Helsinque
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HOTÉIS DO TOUR :
TOUR CLASSIC TOUR PREMIUM TOUR PREMIUM PLUS

CIDADE

T    TURÍSTICACATEGORIAS P    PRIMEIRA L    LUXOPS    PRIMEIRA SUPERIORTS    TURÍSTICA SUPERIOR

Copenhague 

Ferry CPH-OSL

Lofthus

Ulvik 
 
Bergen

Balestrand

Laerdal 
 
Loen 
 
Oslo

Estocolmo

Ferry STO-HEL
São Petersburgo

Moscou

HOTÉIS HOTÉIS HOTÉIS 
First Twentyseven   
Comfort Hotel Vesterbro  
Quality Høje Taastrup

Scandinavian Seaways 
(DFDS) CABINE INTERNA   

Ullensvang
Mountain View 
Brakanes

Augustin /Rica Bergen  / Zander K
Bergen Børs
Kviknes Standard Room
Quality Songdal

Lindstroem 
Standard Room
Alexandra
Standard Room 
Scandic St Olavs Plass
First Millenium
Best Western City Plus
Scandic Solli
Elite Palace / Scandic Norra Bantorget  
Quality Globe Arena
Elite Carolina Tower
 
Silja Line CABINE INTERNA
Dostoevsky   
Park Inn Nevsky 
Ibis Saint Petersburg Centre
 
Cosmos 
Novotel Centre

Imperial / Tivoli
Scandic Copenhagen 
The Square 
Scandic Webers 
Scandinavian Seaways 
(DFDS) CABINE EXTERNA 
  
Ullensvang Apartamento  
Fjord View  
Brakanes Apartamento 
Fjord View
Radisson Blu Royal  
First Marin 
Kviknes Apartamento  
Fjord View
 
Lindstroem Apartamento 
Fjord View 
Alexandra Apartamento 
Fjord View 
Clarion Royal Christiania   
Radisson Blu Plaza 
Thon Opera
Radisson Blu Scandinavia 
Clarion Sign 
Scandic Park
Scandic Downtown Camper 

Silja Line CABINE EXTERNA
Crowne Plaza Ligovsky
Novotel St. Petersburg Centre 
Angleterre 
Ambassador
Hilton Leningraskaya
Double Tree by
Hilton Moscow Marina

Copenhagen Marriot 
SKT Petri

Scandinavian Seaways 
(DFDS) CABINE COMMODO-
RE WITH BALCONY  
Ullensvang Apartamento 
Fjord View. De Luxe rooms
 
 
Radisson Blu Royal 
Bryggen Norge
Kviknes Apartamento
Fjord View
 
 
 
 

Continental Oslo

Al Six 
Sheraton Stockholm

Silja Line DE LUXE EXTERIOR
Astoria 
 
 
 
Marriott Royal Astoria 
Ararat Park Hyatt Moscow 
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Tradicional sanduíche dinamarquês de salmão
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Nota importante: este hotel fica localizado 
na cidade de Taatrup a 25km de Copenhague

Nota importante: este hotel fica localizado 
na cidade de Songdal a 48km de Balestrand

Nota importante: este hotel fica localizado 
na cidade de Solna a 7km de Estocolmo
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TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, turística superior e primeira, INCLUSO  
  café da manhã AMERICANO, CONTINENTAL, ou BUFÊ dependendo do hotel.
• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café da  
  manhã BUFÊ.
• Alojamento em apartamento standard e De Luxe Fjord View em hotéis categoria Primeira e Luxo, INCLUSO  
  café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol; 

•  Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel e Lofthus, e 01 no Hotel de Balestrand;
• 04 jantares INCLUSOS: 01 jantar no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 jantar no Hotel de Lofthus, 01 jantar no  
  Hotel de Balestrand e 01 jantar no Ferry de Estocolmo a Helsinque;
• 06 refeições INCLUSAS e 01 welcome drink INCLUSO:
• 01 Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Copenhague;
• 01 Jantar standard de boas-vindas de três pratos ( entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma  
  taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Hereford Beefstou ( ou similar ) localizado no interior do  Tivoli  
  Park de Copenhague;
• 01 Jantar no Ferry de Copenhague a Oslo,
• 01 Jantar no Hotel de Lofthus;
• 01 Jantar no Hotel de Balestrand;
• 01 Jantar no Ferry de Estocolmo a Helsinque;
• 01 Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma  
  taça de vinho da casa INCLUSA no  Restaurante Fjord (ou similar) em Oslo; ou no Restaurante Wedholms Fisk   
  (ou similar) em Estocolmo; ou no famoso Café Pushkin (ou similar) de Moscou;

•  Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE;
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE INTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde da Noruega) de Gudvangen a Kaupanger;
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Estocolmo / Helsinque em CABINE INTERNA INCLUSA;
• Bilhete de Trem Allegro em Classe Turística de Helsinque a São Petersburgo INCLUSO
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou INCLUSO com maleteiro para UMA  
  mala por passageiro INCLUSO;

•  Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE EXTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde da Noruega) de Gudvangen a Kaupanger;
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Estocolmo / Helsinque em CABINE EXTERNA INCLUSA;
• Bilhete de Trem Allegro em Classe Turística de Helsinque a São Petersburgo INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou INCLUSO com maleteiro para UMA  
  mala por passageiro INCLUSO;

• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol  
  do aeroporto de Copenhague até o hotel de Copenhague;
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE COMMODORE WITH BALCONY INCLUSA; 
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde da Noruega) de Gudvangen a Kaupanger;
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Estocolmo / Helsinque em CABINE DE LUXO EXTERIOR; 
• Bilhete de Trem Allegro em Primeira Classe de Helsinque a São Petersburgo INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Primeira Classe de São Petersburgo à Moscou INCLUSO com maleteiro para UMA  
  mala por passageiro INCLUSO;
• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM  ASSISTENTE local falando Português ou  Espanhol   
  do hotel de Oslo até o aeroporto de Oslo; ou do hotel de Estocolmo até o aeroporto de Estocolmo; ou do    
  centro de Helsinque até o aeroporto de Helsinque; ou do hotel de Moscou até o aeroporto de Moscou;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Refeições

Transportes

Guia e Outros serviços

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Trem em Bergen - Noruega
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Paisagem Norueguesa
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Welcome...      to Loen and Hotel Alexandra

206 well equipped rooms, lounges, bars and restaurants.
Alexandra Bath & Spa offering a broad range of treatments. In- and outdoor pools, heated and open all year.

Fantastic hike and excursion opportunities.         Loen Skylift - from 0 to 1010 metres in 5 minutes.

Hotel Alexandra AS, N-6789 Loen - Norway  //  Tel: +47 57 87 50 00  // alex@alexandra.no  //  www.alexandra.no
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VISIT FLÅM OFFERS A PALETTE OF GOOD EXPERIENCES!

EXPLORE FLÅM

FRETHEIM HOTEL STEGASTEIN VIEWPOINT FJORD CRUISE NÆRØYFJORD THE FLÅM RAILWAY

www.visitflam.com  |  reservation@visitflam.com  |  +47 57 63 14 00
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Hotel Ullensvang
Check in. Breathe out.

PARA A TEMPORADA DE 
2020/2021 A TUMLARE TERÁ 

2 PERNOITES NO HOTEL 
ULLENSVANG. 

O Hotel Ullensvang  é um resort de primeira classe 
que vem sendo administrado pela família Utne 

desde 1846. 
Com 168 quartos, localizado em Hardanger, o 

maior distrito de frutas da Noruega. 
O hotel desfruta de um visual único, com acesso a 
Orla dos Fiorde e vista para Folgefonna Glacier, e 
aos fundos o maior parque nacional da Noruega, o 

Hardangervidda. 

Atividades: Área de bem estar in / out door; 
Piscinas; 

No jardim do hotel há a cabine de composição de 
Edvard Grieg; 

Oportunidade para caminhadas espetaculares 
como: HM Rainha Sonja, Trilha, Trolltunga; 

Passeios de helicóptero.

5787 Lofthus in Hardanger 
+47 53 67 00 00
ullensvang@hotel-ullensvang.no
www.hotel-ullensvang.no
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Hotel Ullensvang
Check in. Breathe out.

PARA A TEMPORADA DE 
2020/2021 A TUMLARE TERÁ 

2 PERNOITES NO HOTEL 
ULLENSVANG. 

O Hotel Ullensvang  é um resort de primeira classe 
que vem sendo administrado pela família Utne 

desde 1846. 
Com 168 quartos, localizado em Hardanger, o 

maior distrito de frutas da Noruega. 
O hotel desfruta de um visual único, com acesso a 
Orla dos Fiorde e vista para Folgefonna Glacier, e 
aos fundos o maior parque nacional da Noruega, o 

Hardangervidda. 

Atividades: Área de bem estar in / out door; 
Piscinas; 

No jardim do hotel há a cabine de composição de 
Edvard Grieg; 

Oportunidade para caminhadas espetaculares 
como: HM Rainha Sonja, Trilha, Trolltunga; 

Passeios de helicóptero.

5787 Lofthus in Hardanger 
+47 53 67 00 00
ullensvang@hotel-ullensvang.no
www.hotel-ullensvang.no



Praça Vermelha com a Catedral de São Basílio ao fundo - Moscou
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São
Petersburgo

Moscou

MAJESTOSA RÚSSIA
08 dias e 06 noites

Tour Classic  |  Tour Premium   |  Tour Premium Plus

Moscou
3 noites

São Petersburgo
3 noites

06

RÚSSIA

FINLÂNDIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

BIELORRÚSSIA

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a São Petersburgo.

2° DIA - SÃO PETERSBURGO
Chegada na belíssima cidade de São Petersburgo, a “Veneza do Norte”.  
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de São Petersburgo até o hotel  
INCLUSO. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. NOTA 
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do dia 
no hotel.
No Tour Premium Plus: Traslado privado INCLUSO sempre em carro de 
luxo com ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do Aeropor-
to de São Petersburgo até o hotel de São Petersburgo. Welcome drink  
INCLUSO no ato do check-in no hotel de São Petersburgo.

3° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium.  
Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o Grande,  
passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima Catedral do Sangue 
Derramado, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos. À tarde visitaremos 
o famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos maiores do  
mundo.
No Tour Premium Plus: Jantar standard de boas-vindas de três pratos (en-
trada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da 
casa INCLUSA no Restaurante L'Europe (ou similar) de São Petersburgo.

4° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. Dia 
livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que encanta a 
todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um tour opcional 
até Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio dos czares russos, ou  
visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral de Santo Isaac. Noite 
livre para assistirmos OPCIONALMENTE um belo espetáculo de música e dan-
ças folclóricas russas. 

5° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium.  
Manhã livre. Em horário apropriado, traslado até a estação de trem de São 

Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade Sapsan que 
cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até Moscou em 
menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo a Moscou em 
Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino“, 
 pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e é um dos mais modernos 
do mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel. Noite livre.

6° DIA - MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã BUFÊ. Visita à imponente capital da Rússia, fundada em 1147, 
e o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, 
o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560.  
Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô  
(ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas estações das mais belas e  
luxuosas do mundo, que são verdadeiras obras de arte.

7° DIA - MOSCOU
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin (ENTRADA 
INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados os czares, o 
Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito mais. Aproveite 
o restante do dia livre para compras do famoso e variado artesanato russo.  
No Tour Premium Plus: Jantar standard de despedida de três pratos  
(entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vi-
nho da casa INCLUSA no famoso Café Pushkin (ou similar) de Moscou.

8° DIA - MOSCOU / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Moscou INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos 
e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Bra-
sileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
No Tour Premium Plus: Traslado privado INCLUSO sempre em carro de 
luxo com ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do Hotel de 
Moscou até o Aeroporto de Moscou. Maleteiros INCLUSOS no Aeroporto 
de Moscou (uma mala por passageiro).

06

06

MAJESTOSA RÚSSIA

MAJESTOSA RÚSSIA

Início do Tour

Final do Tour

Teatro Bolshoi - Moscou

O essencial da Rússia que você não pode deixar de conhecer. A capital Moscou e sua grandiosidade impressionante, mesclando o tradicional e o ultra moderno, num 
Tour que trará à você a compreensão da força e encantamento da Rússia. A inquietante beleza dos palácios e monumentos de São Petersburgo e um dos maiores  
museus de arte do mundo, o Hermitage. 
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TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria      
  turística, turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã AMERICANO,  
  CONTINENTAL ou BUFÊ, dependendo do hotel;
•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e   
  primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ;

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria luxo, INCLUSO   
  café da manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais    
   falando Português ou Espanhol;
•  Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage;
•  Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
•  Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na  
  Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;

• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE; 
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a  Moscou    
  INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO;

• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM ASSISTENTE local   
  falando Português ou Espanhol do aeroporto de São Petersburgo até o hotel   
  de São Petersburgo;
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Bilhete de Trem Sapsan em Primeira Classe de São Petersburgo à Moscou   
  INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO;
• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM  ASSISTENTE   
  local falando Português ou  Espanhol do hotel de Moscou até o aeroporto de  
  Moscou;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :
TOUR CLASSIC TOUR PREMIUM TOUR PREMIUM PLUS

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIORTS    TURISMO SUPERIOR

São  
Petersburgo 

 
Moscou

HOTÉIS HOTÉIS HOTÉIS 

Dostoevsky 
Park Inn Nevsky 
Ibis Saint Petersburg
Centre 

Cosmos
Novotel Centre

Crowne Plaza Ligovsky 
Novotel St. Petersburg
Centre 
Ambassador 
Angleterre 
Hilton Leningraskaya
DoubleTree by Hilton
Moscow Marina

Astoria

 
Marriott Royal Astoria
Ararat Park Hyatt Moscow

CAT CAT CAT

TS
TS

 
P
P

P

P
P 

PS
L
L

Catedral de St Isaac em São Petersburgo

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

TS
P L

P

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

• 02 refeições INCLUSAS e 01 welcome drink INCLUSO:
• 01 Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de São Petersburgo;
• 01 Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e  
  sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante      
  L'Europe (ou similar) em São Petersburgo;
• 01 Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e  
  sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no famoso Café       
  Pushkin (ou similar) de Moscou;

Refeições

L    LUXO
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Vila do Papai Noel em Rovaniemi
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ATENÇÃO! ESTE É UM TOUR SEM ACOMPANHAMENTO DE GUIA BRASILEIRO.

Tour Premium

Rovaniemi
2 noites

Trem de Helsinque a 
Rovaniemi

1 noite

Helsinque 
1 noite

SAÍDAS SOB CONSULTA
07

MARAVILHAS DA LAPÔNIA
06 dias e 04 noites

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Helsinque

Rovaniemi

RÚSSIA

FINLÂNDIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

SUÉCIA

NORUEGA

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour
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1º DIA - BRASIL / HELSINQUE
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Helsinque.

2º DIA – HELSINQUE
Traslado SEM ASSISTENTE do Aeroporto de Helsinque até o hotel de  
Helsinque INCLUSO. Resto do dia livre. Hospedagem no hotel.

3º DIA - HELSINQUE / ROVANIEMI
Café da manhã BUFÊ no hotel. No início da manhã, visita panorâmica pela 
bela capital finlandesa, com Guia local falando Português ou Espanhol e 
Van local ou carro privado. Helsinque é conhecida como “a Filha do Báltico”,  
apreciaremos as Praças do Senado e do Mercado, a Catedral Luterana, o  
Palácio Presidencial, o Estádio Olímpico a Igreja encravada na rocha e muito 
mais. A visita termina no hotel de Helsinque. Tarde livre. Às 18:15, os passageiros  
terão um serviço de maleteiros desde o hotel até a Estação de Trem de  
Helsinque que fica em frente ao hotel. O trem sai de Helsinque as 18:52. Trem 
cama noturno de 1a Classe desde Helsinque até Rovaniemi. Noite a bordo 
do trem.

4º DIA - ROVANIEMI / VISITA AO MUNDO ENCANTADO DE PAPAI
NOEL / AURORA BOREAL SAFARI EM SNOWMOBILES / ROVANIEMI
Chegada em Rovaniemi às 07:28. Recepção na Estação de Trem e transfer 
com destino ao hotel com Assistente local falando Espanhol ou Inglês.  
Check-in e café da manhã BUFÊ. Após, saída para realizarmos um sonho de  
infância: visita ao mundo encantado de Papai Noel. Percorrendo, em tour  
privado, com Guia local falando Inglês ou Espanhol, a ‘‘Aldeia de Joulupuki’’, 
uma cidadezinha de contos de fadas. Visitaremos a casa onde vive o bom 
velhinho (ENTRADA INCLUSA) – exatamente sobre a linha do Círculo Polar 
– e veremos seu trenó e as renas encantadas. Não perca a chance de dei-

xar as cartinhas dos filhos ou netos e tirar uma foto para a posteridade! O 
Tour termina no hotel. Tarde livre. Esta noite, teremos uma experiência  
incrível, um Safári Regular em Snowmobiles para tentarmos admirar a Aurora  
Boreal, com Guia local falando Inglês. Experimentaremos a noite do Ártico 
em Snowmobiles através da floresta coberta de neve com o rio congelado. 
Com um pouco de sorte, viajaremos sob um céu brilhante iluminado pela 
lua e as estrelas. Pode ser que a Aurora Boreal apareça para nos mostrar o  
caminho. Saborearemos bebidas quentes e um lanche em uma fogueira para 
aprender mais sobre a Aurora Boreal e a Lapônia. NOTA IMPORTANTE: Este é 
um Tour Regular com Guia local falando INGLÊS. Os passageiros terão que 
se apresentar por conta própria no ponto de partida do organizador do 
Tour ( Lapland Safaris: Rua Koskikatu No 1, Rovaniemi). A distância desde 
o Hotel Original Sokos Vaakuna Rovaniemi (Rua Koskikatu No 4) é de só 1  
minuto caminhando. É altamente recomendável que os passageiros  
aluguem roupa adequada de frio para fazer este passeio.

5º DIA - ROVANIEMI / IGLU (27 QUILÔMETROS OU 26 MINUTOS)
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre em Rovaneimi. Às 16:00 traslado INCLUSO 
do hotel com destino a um Iglu em Rovaniemi. Chegada e hospedagem no 
Iglu. Visita ao Bar de Gelo (sem consumo).

6º DIA - IGLU / ROVANIEMI / HELSINQUE
Café da manhã e BUFÊ livre no Iglu. Traslado INCLUSO do Iglu de Rovaniemi 
até o aeroporto SEM ASSISTENTE.
NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE ROVANIEMI 
ATÉ HELSINQUE INCLUSO. SE POR MOTIVOS DE CONEXÃO AÉREA  
PRECISAR DE UMA NOITE EXTRA EM HELSINQUE NESTE DIA, POR FAVOR 
SOLICITE A RESERVA AO SEU OPERADOR.

07

07

MARAVILHAS DA LAPÔNIA

MARAVILHAS DA LAPÔNIA

Início do Tour

Final do Tour

Circulo Polar Artico - Rovaniemi

ESCRITÓRIO PRÓPRIO DA TUMLARE EM ROVANIEMI DURANTE A TEMPORADA DE INVERNO EUROPEU COM ATENDIMENTO EM INGLÊS.

Quem nunca sonhou em conhecer a terra original do papai Noel, dormir uma noite num Iglu, fazer um Safari em SnowMobiles e ainda tentar ver a Aurora Borealis? Um 
roteiro para curtir de verdade o Inverno Europeu e todas as excentricidades deste lugar único na Terra. Momentos e memórias que nunca se apagarão e uma história 
incrível pra contar para amigos, filhos e netos. Momentos raros de se viver, mesmo entre aqueles que viajam com frequência. 
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística superior e primeira. INCLUSO café da manhã BUFÊ.

•  Visita panorâmica INCLUSA em Helsinque com guia local falando Português ou Espanhol;
•  Passeio e visita INCLUSA ao mundo encantado de Papai Noel em Rovaniemi, conforme roteiro com guias locais falando  
   Espanhol ou Inglês com ingresso na casa do Papai Noel INCLUSO;
•  Safári Regular em Snowmobiles para tentarmos admirar a Aurora Boreal, com guia local falando Inglês. Os passageiros  
   terão que se apresentar por conta própria no ponto de partida do organizador do Tour (Lapland Safaris: Rua Koskikatu  
   No 1, Rovaniemi);

• Guia local falando Espanhol ou Português para visita panorâmica em Helsinque;
• Guia local falando Espanhol ou Inglês no passeio ao mundo encantado de Papai Noel em Rovaniemi;
• Guia local falando Inglês no Safári Regular em Snowmobiles para tentarmos admirar a Aurora Borealis em Rovaniemi.

• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM ASSISTENTE) para Traslado do aeroporto até o   
  hotel de Helsinque;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para visita panorâmica em Helsinque;
• Trem noturno de 1a Classe desde Helsinque a Rovaniemi com noite a bordo do trem;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO desde a Estação de Trem até o hotel de Rovaniemi,   
  com guia local falando Espanhol ou Inglês;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para Passeio ao mundo encantado de Papai Noel em  
  Rovaniemi, com guia local falando Espanhol ou Inglês. o passeio termina no hotel;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para traslado do hotel até um Iglu em Rovaniemi;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para Traslado do Iglu até o aeroporto de Rovaniemi;
• Bilhete aéreo em Classe Turística de Rovaniemi até Helsinque INCLUSO com franquia de uma mala com, no máximo,  
  20 kg. por pessoa;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :

TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA

Helsinque

De Helsinque a Rovaniemi

Rovaniemi

HOTÉIS 

Holiday Inn Helsinki City Center 

Trem 

Original Sokos Vaakuna Rovaniemi
Arctic Snow Hotel & Glass IGLOO 
Santa`s Hotels Arctic Circle Igloos

CAT

P

P

TS
P
P

TS    TURÍSTICA SUPERIOR

Aurora Boreal em Rovaniemi

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Tallin - Estônia
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Tour Premium

Tour Premium

Tallin
2 noites

Tallin
2 noites

São Petersburgo
3 noites

Moscou
3 noites

Parnu
1 noite

Parnu
1 noite

Helsinque
1 noite

Helsinque
1 noite

Vilnius
2 noites

Vilnius
2 noites

Riga 
2 noites

Riga 
2 noites

Trakai

Trakai

Sigulda

Sigulda

08

09

BÁLTICO FASCINANTE COM HELSINQUE
10 dias e 08 noites

BÁLTICO FASCINANTE COM  
HELSINQUE E RÚSSIA

16 dias e 14 noites

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Vilnius

Tallin

Helsinque

São Petersburgo

Moscou

Parnu

Sigulda

Trakai

Riga

FINLÂNDIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

POLÔNIA

SUÉCIA

BIELORRÚSSIA

RÚSSIA

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Setembro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Setembro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / VILNIUS (LITUÂNIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Vilnius.

2° DIA - VILNIUS
Chegada a Vilnius, a capital da Lituânia. Traslado SEM ASSISTENTE do  
aeroporto de Vilnius até o hotel INCLUSO. Noite livre.  NOTA IMPORTANTE:  
O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do dia no hotel.

3° DIA - VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Café da manhã BUFÊ. Após o café da manhã, sairemos para uma visita de 
dia inteiro em Vilnius. Trakai é uma pequena charmosa cidade que já foi  
capital da Lituânia na Idade Média localizada a 30 minutos de ônibus desde 
Vilnius. Em Trakai, visitaremos o Castelo Fortaleza do século XV (ENTRADA  
INCLUSA), localizado em uma Ilha do Lago Galve com acesso por uma ponte  
de madeira e rodeado pelos lagos Galve, Totoriskai e Luka. Estes lagos for-
mam parte de um grupo interconectado que consistem em ao menos trinta  
grandes e pequenos lagos. Do antigo castelo de Trakai só sobraram ruínas.  
O castelo atual foi totalmente reconstruído seguindo a planta original.  
Terminada a visita, retornaremos a Vilnius, conhecida por ser uma cidade 
barroca onde podem se encontrar prédios de estilo gótico, renascentista  
e outros. Os monumentos mais importante são a Torre de Gediminas, a  
Catedral da Praça, a Igreja de São Pedro e São Paulo e a Igreja de São Kazimiero.  
O centro histórico de Vilnius é muito fácil de se percorrer a pé, conhecido 
como Old Town, é um dos maiores e mais valiosos centros históricos do Leste 
Europeu que foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. 

4° DIA - VILNIUS / MONTANHA DAS CRUZES DE SIAULIAL / PALÁCIO 
RUNDALE / RIGA (LETÔNIA)
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Riga, no caminho faremos uma 
parada para visitar a Montanha das Cruzes de Siaulial, que é o centro nacio-
nal de Peregrinação da Lituânia. Esta Montanha foi visitada pelo Papa João 
Paulo II, e nela poderemos ver mais de 10.000 cruzes de todos os tamanhos 
que simbolizam o desejo do povo da Lituânia pela liberdade. Terminada a 
visita continuaremos com destino ao Palácio Rundale (ENTRADA INCLUSA),  
localizado no distrito de Bauska. Ele é considerado o mais espectacular  
monumento arquitetônico barroco da Letônia. Este Palácio foi construído 
no século XVIII pelo arquiteto russo de origem italiana Francesco Bartolomeu 
Rastrelli, que também projetou o famoso Palácio de Inverno, sede do Museu 
Hermitage em São Petersburgo. O prédio tem ambientes ricamente  
decorados por afrescos, móveis de época e obras de arte. Podemos destacar 
o Quarto de Dormir, o Toilette da Duquesa, as Salas do Trono, de Baile, de 
Mármore e de Ouro. Finalizada a visita continuaremos a nossa viagem com 
destino a Riga, a capital da Letônia.

5° DIA - RIGA / SIGULDA / CASTELO MEDIEVAL DE TURAIDA / RIGA
Café da manhã BUFÊ e visita panorâmica a esta maravilhosa cidade com 
mais de oito séculos de história. Conheceremos o Mercado Central de Riga,  
considerado o maior mercado e bazar da Europa e é uma das estruturas mais 
notáveis do século XX, considerado como Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO; o Castelo de Riga, que pode ser visitado só na parte externa; a Igreja 
de São Pedro com sua torre de 123 metros de altura; a Igreja de São João, 
uma pequena capela do século XIII atrás da Igreja de São Pedro; a Torre da 
Pólvora (Pulvertornis), a única torre que permaneceu em pé da muralha da 

09 BÁLTICO FASCINANTE COM HELSINQUE E RÚSSIA Início do Tour

Riga - Letônia

08 BÁLTICO FASCINANTE COM HELSINQUE

As três nações que integram os Países Bálticos estão localizadas no Nordeste da Europa, na costa do Mar Báltico. Letônia, Lituânia e Estônia integraram a extinta União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e declararam suas independências em 1991. Você conhecerá cidades medievais de arquitetura única e poderá encontrar o 
estilo gótico onde ele realmente nasceu. 
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cidade que hoje abriga o Museu da Guerra; a Catedral Doma, considerada 
a maior dos Países Bálticos construída no século XIII e que conta com um 
magnífico órgão que data de 1844; e o Museu da Ocupação da Letônia 
que documenta o cerco e ocupação do país por diferentes forças entre os 
anos de 1940 e 1991. O centro histórico de Riga foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, e a cidade é, particularmente, notável por sua 
arquitetura Art Nouveau. Após o almoço, (NÃO INCLUSO), continuação da 
nossa viagem com destino a Sigulda, onde faremos uma breve visita a esta 
cidade, conhecida como o coração da Suíça na Letônia, localizada no Par-
que Nacional de Gauja visitando as Ruínas do Castelo de Sigulda (INGRESSO  
INCLUÍDO). Ao final da visita, seguiremos em direção ao Castelo Medieval de 
Turaida (INGRESSO INCLUÍDO), construído em 1214 e que está localizado em 
uma esplêndida paisagem no alto de um morro de 80 metros entre dois 
barrancos no Rio Gauja, e é considerado um dos mais antigos castelos  
visitados da Letônia e o melhor castelo medieval explorado dos Países  
Bálticos. A região, de impressionante beleza natural, abriga ainda um lindo 
parque de esculturas e o pequeno Museu Livoniano, dedicado aos persona-
gens históricos da região. No fim da visita regresso a Riga.

6° DIA - RIGA / PARNU
Café da manhã BUFÊ. Saída em direção a Parnu. Com uma história de 160 
anos, é a mais procurada cidade de veraneio da Estônia. Nas noites quentes 
do verão, os jovens foliões embalam os bares à beira-mar, as discotecas, e 
os cafés ao ar livre. Durante o dia as pessoas desfrutam da praia e também 
dos museus, galerias, boutiques coloridas e lojas localizadas na parte antiga 
da cidade, a Old Town. Na nossa visita panorâmica conheceremos a rua de 
pedestres, a pequenina Igreja de Santa Catarina e a praia de Parnu, principal 
cartão postal. No final da visita, aproveitem para relaxar na praia ou desfrutar 
dos encantadores cafés de Parnu.

7° DIA - PARNU / TALLIN (ESTÔNIA)
Após o café da manhã BUFÊ, continuaremos com destino a Tallin, localizada 
às margens do Mar Báltico. Chegada em Tallin e visita panorâmica aos  
principais pontos turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, conheci-
da como a “Pequena Praga”, conheceremos a Praça da Câmara Municipal, o  
prédio da Prefeitura de estilo gótico, considerado o maior símbolo da  
arquitetura da Estônia, a muralha medieval, a Igreja do Espírito Santo, o  
Castelo de Troompea, que hoje é a sede do Parlamento, a cidade velha e 
a famosa Catedral Alexander Nevski. A tarde será livre para descobrirmos os 
encantos escondidos desta cidade com mais de oitocentos anos transforma-
da em uma colcha de retalhos de áreas históricas. O orgulho e a alegria da 
cidade é, sem dúvida, a sua parte medieval, mas igualmente encantador é 
o distrito Kadriorg, uma viagem ao passado na época em que a Estônia foi  
governada pelos czares russos. Outras áreas de Tallin são perfeitas para  
aqueles que querem ter uma ideia de como era a vida na era soviética, ou, 
simplesmente, para quem deseja conhecer a vida ao ar livre dos habitantes 
locais.

8° DIA - TALLIN
Café da manhã BUFÊ. Dia livre para continuar conhecendo esta fascinante  
cidade desde o Mirante de Kohtu com a magnífica vista das muralhas  
medievais e suas torres de defesa, ou para visitar o Museu da KGB, a polícia 
secreta Soviética, localizado no hotel Viru. Para compras, a feira de artesana-
to da Prefeitura é uma excelente opção. À noite Jantar INCLUSO com Show  
Medieval em um típico Restaurante da cidade.

9° DIA - TALLIN / HELSINQUE (FINLÂNDIA) 
Café da manhã BUFÊ. Em horário a combinar, traslado ao Pier de Tallin para 
embarque em Ferry com destino a Helsinque. Chegada em Helsinque e  
traslado com destino ao Hotel. Tarde livre. 

Castelo Real de Trakai - Lituânia

41



08
BÁLTICO FASCINANTE COM HELSINQUE Final do Tour dos czares russos, ou visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral de 

Santo Isaac. Noite livre para assistirmos OPCIONALMENTE um belo espetáculo 
de música e danças folclóricas russas. 

13° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação 
de trem de São Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade 
Sapsan que cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até 
Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo à 
Moscou INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino“, pode 
chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e é um dos mais modernos do 
mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel. Noite livre. 

14° DIA - MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã BUFÊ. Visita à imponente capital da Rússia, fundada em 1147, e o 
maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, o famoso 
Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560. Visitaremos a 
Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô (ENTRADA INCLUSA), 
com antigas e modernas estações das mais belas e luxuosas do mundo, que são 
verdadeiras obras de arte. 

15° DIA - MOSCOU
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin (ENTRADA 
INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados os czares, o 
Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito mais. Aproveite o 
restante do dia livre para compras do famoso e variado artesanato russo. 

  
 
16° DIA - MOSCOU / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. TrasladoSEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Moscou INCLUSO. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões  
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não  
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

10° DIA - HELSINQUE /  BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica pela bela capital finlandesa, conheci-
da como “a Filha do Báltico”, apreciando as Praças do Senado e do Mercado, 
o Palácio Presidencial, a igreja encravada na rocha e muito mais. Traslado SEM 
ASSISTENTE do centro de Helsinque até o aeroporto de Helsinque INCLUSO.  
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões  
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não  
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

10° DIA - HELSINQUE / SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA) 
Café da manhã BUFÊ no Hotel e visita panorâmica pela bela capital finlandesa, 
conhecida como “a Filha do Báltico”, apreciando as Praças do Senado e do 
Mercado, o Palácio Presidencial, a igreja encravada na rocha e muito mais. Na 
sequência, embarcaremos no moderno trem de alta velocidade “Allegro” com 
destino à belíssima cidade de São Petersburgo, a “Veneza do Norte” com bilhete 
de 2ª classe. O percurso demora aproximadamente 3 horas e 40 minutos. 
Chegada, no final do dia, em São Petersburgo. Traslado ao hotel e acomodação. 
Noite livre. 

11° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã  BUFÊ.  Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar 
Pedro, o Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a impressionante 
Catedral do Sangue Derramado, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos. 
À tarde, visitaremos o famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos 
maiores do mundo. 

12° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã  BUFÊ.  Dia livre para continuar conhecendo esta maravilha 
de cidade que encanta a todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos 
fazer um tour opcional até Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio 

09 Continua o Tour

09 BÁLTICO FASCINANTE COM HELSINQUE E RÚSSIA Final do Tour

Igreja Gótica de São Francisco de Assis - Vilnius
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol INCLUSO;
•  Ingresso INCLUSO no Castelo Fortaleza do século XV em Trakai;
•  Ingresso INCLUSO no Palácio Rundale localizado no distrito de Bauska na Letônia;
•  Ingresso INCLUSO nas Ruínas do Castelo de Sigulda;
•  Ingresso INCLUSO no Castelo Medieval de Turaida; 
• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage; 
• Ingresso INCLUSO no Kremlim;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• Ferry de Tallin a Helsinque INCLUSO;  
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Bilhete de Trem Allegro em Classe Turística de Helsinque a São Petersburgo INCLUSO; 
• Bilhete de trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a Moscou INCLUSO com maleteiros (uma mala por maleteiro); 
• Bilhete INCLUSO para o metrô de Moscou;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :
TOUR PREMIUM TOUR PREMIUM

CIDADE CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIOR

Vilnius

Riga

Parnu

Tallin

Helsinque

São Petersburgo

Moscou

HOTÉIS HOTÉIS 
Holiday Inn Vilnius  
Radisson Blu Lietuva  
Vilnius Grand Resort 
Crown Plaza Vilnius 
Amberton Vilnius
Radisson Blu Latvija 
Welltum Centrum & Spa 
Tallink Riga 
Radisson Blu Daugava 
Strand Spa & Conference 
Estonia Resort & Spa 
Hedon Spa 
Rannahotell 
Tallink City 
Radisson Blu Sky Tallinn 
Palace 
Sokos Estoria Tallinn 
Radisson Blu Olumpia 
Nordic Forum

Sokos Presidentti

Crowne Plaza Ligovsky 
Novotel St. Petersburg
Centre 
Ambassador 
Angleterre
 
Hilton Leningraskaya
DoubleTree by Hilton
Moscow Marina

CAT CAT
P
P

PS
P
P
P
P
P
P
P
P

PS
P
P 
P
P

PS
PS
PS

P

P
P
P
 

PS

P

TOUR PREMIUM • 01 jantar de despedida INCLUSO com Show Medieval em um típico Restaurante de Tallin; 

Refeições

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

P
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Cachoeira de Skógafoss - Islândia

44



Tour Premium

SAÍDAS SOB CONSULTA
10

EXTENSÃO: ISLÂNDIA
06 dias e 04 noites

Reykjavik

Copenhague

Copenhague Copenhague

Reykjavik
4 noites

Início do 
Tour

Final do 
Tour

ISLÂNDIA

POLÔNIA

SUÉCIA
NORUEGA

INGLATERRA

IRLANDA

ALEMANHA

ATENÇÃO! ESTE É UM TOUR SEM ACOMPANHAMENTO DE GUIA BRASILEIRO.

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

45



1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA) / REYKJAVIK (ISLÂNDIA)
Chegada a Reykjavik, a capital da Islândia com conexão em Copenhague 
na Dinamarca. Traslado do aeroporto de Reykjavik até o hotel INCLUSO 
com Guia local falando Português, Espanhol ou Inglês. Noite livre. NOTA  
IMPORTANTE: BILHETE AÉREO DE COPENHAGUE ATÉ REYKJAVIK NÃO  
INCLUSO.

3° DIA - REYKJAVIK
Café da manhã BUFÊ. Hoje faremos um passeio, com Guia local falando  
Português ou Espanhol, para a “Blue Lagoon” ou Lagoa Azul, uma piscina  
natural geotermal de águas quentes formada por campos de lava vulcânica 
no meio do deserto da Islândia. A Lagoa Azul é conhecida por suas  
propriedades especiais e seu efeito benéfico sobre a pele e atrai visitantes de 
todo o mundo em busca de saúde, lazer e uma experiência exótica. Teremos 
a oportunidade de tomar um refrescante banho em suas águas agradavel-
mente quentes, rica em minerais, conhecida por suas propriedades curativas.  
Após o banho, desfrutaremos de um almoço de 3 pratos INCLUSO no  
Restaurante Lava na Lagoa Azul. À tarde, seguiremos em uma aventura  
inesquecível para observar baleias, botos, golfinhos e aves marinhas em seu 
habitat natural, a costa de Reykjavík.

4° DIA - REYKJAVIK / AVENTURA NA COSTA SUL / REYKJAVIK
Café da manhã BUFÊ. Hoje faremos uma viagem, com Guia local falando  

Português ou Espanhol, pelas paisagens deslumbrantes da costa sul da  
Islândia. Esta é a terra da “Saga de Njal” repleta de histórias lendárias. Durante a 
visita, conheceremos as belas paisagens locais, suas vastas planícies formadas  
pelos rios glaciais, as falésias escarpadas de Dyrholaey e as cachoeiras  
espetaculares de Seljalandsfoss e Skogarfoss. Ao longo do caminho, pode-
remos ter uma vista inesquecível dos vulcões Hekla e do “impronunciável”  
Eyjafjallajökull. Retorno ao hotel ao final do passeio. Noite livre.

5° DIA - REYKJAVIK / “GOLDEN CIRCLE “ OU CÍRCULO DE OURO / 
REYKJAVIK
Café da manhã BUFÊ. Hoje faremos um passeio de dia inteiro, com Guia  
local falando Português ou Espanhol, pelo “Golden Circle “ ou Círculo de 
Ouro, que inclui o Parque Nacional Aingvellir, local onde as placas tectônicas  
Norte América e Eurasia se encontram. Além disto, visitaremos as  
impressionantes cachoeiras Gullfoss, um rio de águas claras que despenca  
de uma altura de mais de 30 metros; conheceremos os gêisers naturais 
que são águas ferventes que jorram até mais de 20 metros de altura, com  
formações únicas localizadas em um dos principais cartões postais da  
Islândia: o Parque Nacional Geysir; e o local do Parlamento Viking com mais de 
1000 anos de história. No final da visita regressaremos a Reykjavik. Noite livre.

6° DIA - REYKJAVIK / COPENHAGUE (DINAMARCA)
Café da manhã BUFÊ. Traslado do hotel até o aeroporto de Reyjkavik  
INCLUSO, com Guia local falando Português, Espanhol ou Inglês.  
NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO DE REYKJAVIK A COPENHAGUE NÃO 
INCLUSO.

10 EXTENSÃO: ISLÂNDIA Início do Tour

10 EXTENSÃO: ISLÂNDIA Final do Tour

Gêiser em erupção no Círculo de Ouro - Islândia

O canto mais polar da Europa fica no alto do mapa-múndi, uma terra de bravos, construída por navegadores guerreiros. É a segunda maior ilha da Europa, somente 
atrás da Grã-Bretanha e foi descoberta por navegadores escandinavos no século 9. Islândia, a terra do Gelo. Tranquilidade absoluta, natureza esplendorosa e uma vida 
noturna que contrasta com calma absoluta de seus dias. 

46



TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ;

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;

• Guias locais falando Português ou Espanhol; 
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

 Guia e Outros serviços

TOUR PREMIUM • 01 almoço de 3 pratos INCLUSO no Restaurante Lava na Lagoa Azul;
Refeições

Lagoa Azul - Islândia

HOTÉIS DO TOUR :

TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIA P    PRIMEIRA

Reykjavik

HOTÉIS 

Reykjavik City Center  
Radisson Blu 1919

CAT

P 
P

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Sol da Meia-Noite - Islândia
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Tour Premium

SAÍDAS SOB CONSULTA
11

EXTENSÃO: SOL DA MEIA-NOITE
03 dias e 02 noites

* EXTENSÃO SEM GUIA BRASILEIRO ACOMPANHANTE. 
PARA SER COMBINADO COM O ROTEIRO ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA 

Helsinque

Rovaniemi

Helsinque Helsinque

Rovaniemi
2 noitesInício do 

Tour
Final do 

Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour
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11
EXTENSÃO: SOL DA MEIA-NOITE Final do Tour

1° DIA - HELSINQUE / ROVANIEMI 
Traslado SEM ASSISTENTE desde o centro até o aeroporto de Helsinque  
INCLUSO. Embarque em um curto voo com destino a charmosa vila de  
Rovaniemi, capital da Lapônia, nos limites do Círculo Polar.
NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE HELSINQUE 
ATÉ ROVANIEMI INCLUSO. Chegada em Rovaniemi, a ‘‘Terra da Aurora  
Boreal’’ e ‘‘Lar do Papai Noel’’, uma das regiões mais fascinantes do  
planeta, com paisagens simplesmente indescritíveis! Traslado SEM  
ASSISTENTE do aeroporto até o hotel de Rovaniemi INCLUSO. Noite livre. 

2º DIA - ROVANIEMI 
Café da manhã BUFÊ. Saída para realizarmos um sonho de infância: visita ao 
mundo encantado de Papai Noel. Percorrendo, em tour privado, com Guia 
local falando Inglês ou Espanhol, a ‘‘Aldeia de Joulupukki’’, uma cidadezinha 
de contos de fada. Visitaremos a casa onde vive o bom velhinho (ENTRADA 
INCLUSA) – exatamente sobre a linha do Círculo Polar.  Não perca a chance 
de deixar as cartinhas dos filhos ou netos e tirar uma foto para a posterida-
de! Tarde livre. Aproveite para percorrer o comércio e conhecer o exclusivo  
artesanato da região da Lapônia. E isso não é tudo! À noite, nos  
maravilharemos com o fenômeno conhecido como ‘‘Sol da Meia-Noite’’. 

Para isso, começaremos a nossa mágica noite “sem noite” embarcando em 
um bote tradicional para seguir pelas águas do Rio Kemijoki, desfrutando do 
seu entorno. Em algum ponto, no meio da natureza ártica, nosso Guia nos 
preparará um Jantar típico. Antes da Meia-Noite, seremos conduzidos até o 
alto da colina de Ounasvaara, desde onde admiraremos o fascinante “Sol da 
Meia-Noite”. Será o momento de propor um brinde com uma taça de vinho 
espumante pelas sensações mágicas vividas nas noites brancas da Lapônia. 
No final do passeio regressaremos ao hotel. NOTA IMPORTANTE: Este é um 
Tour Regular com Guia local falando INGLÊS. Os passageiros terão que 
se apresentar por conta própria no ponto de partida do organizador do 
Tour (Lapland Safaris: Rua Koskikatu No 1, Rovaniemi). A distância desde 
o Hotel Original Sokos Vaakuna Rovaniemi (Rua Koskikatu No 4) é de só 1 
minuto caminhando. 

3° DIA - ROVANIEMI / HELSINQUE
Café da manhã BUFÊ. Traslado INCLUSO do hotel até aeroporto de Rova-
niemi SEM ASSISTENTE. NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO EM CLASSE  
TURÍSTICA DE ROVANIEMI ATÉ HELSINQUE INCLUSO. SE POR MOTIVOS  
DE CONEXÃO AÉREA PRECISAR DE UMA NOITE EXTRA EM HELSINQUE  
NESTE DIA, POR FAVOR SOLICITE A RESERVA AO SEU OPERADOR.

11 EXTENSÃO: SOL DA MEIA-NOITE Início do Tour

Pôr do sol no Rio Kemijoki - Finlândia

Uma oportunidade única para conhecer o belo fenômeno que acontece durante o verão europeu ao norte do círculo ártico: O Sol da Meia-Noite!
Época na qual o sol é visível por todas as 24 horas do dia durante cerca de 30 dias.
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ;

•  Passeio e visita INCLUSA ao mundo encantado de Papai Noel conforme roteiro com guias locais falando Espanhol ou   
   Inglês; Ingresso para casa do Papai Noel INCLUSO em Rovaniemi; 
•  Tour Regular ao fenômeno conhecido como ʻʻSol da Meia-Noiteʼʼ com guia local falando Inglês. Os passageiros terão  
   que se apresentar por conta própria no ponto de partida do organizador do Tour (Lapland Safaris: Rua Koskikatu No 1,  
   Rovaniemi);

• Guia local falando Espanhol ou Inglês no passeio ao mundo encantado de Papai Noel; 
• Guia local falando Inglês no Tour Regular ao fenômeno conhecido como o ʻʻSol da Meia-Noiteʼʼ.

• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM ASSISTENTE) para Traslado do centro até o    
  aeroporto de Helsinque; 
• Bilhete Aéreo em Classe Turística de Helsinque até Rovaniemi INCLUSO com franquia de uma mala com, no máximo,  
  20 kg por pessoa; 
• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM ASSISTENTE) para Traslado do aeroporto até o  
  hotel de Rovaniemi; 
• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para Passeio e visita ao mundo encantado de Papai  
  Noel em Rovaniemi com guia local falando Espanhol ou Inglês; 
• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM ASSISTENTE) para Traslado do hotel até o     
  Aeroporto de Rovaniemi; 
• Bilhete Aéreo em Classe Turística de Rovaniemi até Helsinque INCLUSO com franquia de uma mala com, no máximo,   
  20 kg por pessoa;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :

TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS TS    TURÍSTICA SUPERIOR

Rovaniemi

HOTÉIS 

Original Sokos Vaakuna Rovaniemi

CAT

TS

TOUR PREMIUM •  01 Jantar típico INCLUSO preparado, no meio da natureza ártica, pelo guia do Tour Regular, apreciando  
   o fenômeno conhecido como ʻʻSol da Meia-Noiteʼʼ;

Refeições

Selo promocional do destino Rovaniemi

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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MAGNÍFICA EUROPA CENTRAL



Campos de tulipas em Amsterdam 
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Amsterdam

Volendam / Marken

Ghent
Bruxelas

Bruges

Paris

HOLANDA, BÉLGICA E FRANÇA
10 dias e 8 noites

 Tour Premium
12

Amsterdam
3 noites

Bruxelas
1 noite

Bruges
1 noite

Ghent

Volendam / Marken

Paris
3 noites

ALEMANHA

FRANÇA

BÉLGICA

HOLANDAINGLATERRA

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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4° DIA - AMSTERDAM  
Café da manhã BUFÊ no hotel. Dia livre em Amsterdam. 

5° DIA - AMSTERDAM / BRUGES  / AALSMEER/ HAIA / DELFT / BRUGES
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino à cidade de Aalsmeer, 
onde conheceremos o maior mercado distribuidor e o maior leilão de flores  
do mundo, onde desfrutaremos de um espetáculo frenético de ofertas, 
cores e aromas. A seguir, continuaremos nossa viagem com destino a Haia  
(conhecida pelos holandeses como “Den Haag”), capital política da Holanda, 
aonde chegaremos após um percurso de aproximadamente 67 quilômetros. 
Faremos uma visita panorâmica de orientação onde teremos a oportunidade 
de ver o Parlamento da Holanda, a Casa (e atual museu de obras de arte) 
de Mauricio da Nassau (Conde e Príncipe do Sacro Império Romano Germâ-
nico do século XVII, que trabalhou para a Companhia Holandesa das Índias  
Ocidentais sendo responsável por administrar a região do Nordeste Brasileiro,  
conquistada pelos Holandeses no século XVII), e o “Vredespaleis” (Palácio 
da Paz), onde Rui Barbosa, escritor, jurista e político brasileiro, se destacou  
defendendo a igualdade entre as nações ao ponto de ganhar o apelido de 
“Águia de Haia” por sua participação de destaque na Segunda Conferência 
de Haia em 1907. A seguir, continuaremos com destino à pitoresca cidade 
de Delft, onde chegaremos após um percurso de aproximadamente 12  
quilômetros. Em Delft, faremos uma visita panorâmica conhecendo a área 
do Market Place, para ver a igreja “Nieuwe Kerk” com sua torre gótica de 109  
metros de altura, e o centro histórico com seus prédios magnificamente  
preservados e considerados verdadeiras jóias de arquitetura. Uma boa  
pedida aqui é conhecer as famosas porcelanas de Delft. Finalizada a visita, 

1° DIA - BRASIL / AMSTERDAM
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Amsterdam. 

2° DIA - AMSTERDAM
Chegada a Amsterdam. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Amster-
dam até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará 
os passageiros no hotel. 

3° DIA - AMSTERDAM / VOLENDAM / MARKEN / AMSTERDAM
Café da manhã BUFÊ no hotel e visita panorâmica pela cidade de Amsterdam, 
para conhecermos a Praça Dam, o Palácio Real, a Casa de Rembrandt, a 
Casa de Anne Frank, autora do diário que relata a história da jovem judia  
durante a ocupação alemã, e um centro de lapidação de diamantes. À tarde,  
conheceremos as encantadoras vilas de pescadores de Volendam e Marken, 
numa viagem de aproximadamente 30 quilômetros. Volendam é conheci-
da por seus habitantes que usam trajes folclóricos e tradicionais holandeses.  
As aldeias de Volendam e Marken são das mais pitorescas da Holanda e  
apresentam atmosfera de cordialidade e romance aos visitantes. Almoço  
INCLUSO em Volendam no Restaurante Spaander ou similar, onde será servido 
um menu de 3 pratos SEM bebidas. Após o almoço, saída para um passeio 
de barco INCLUSO de Volendam até Marken, uma antiga ilha que se  
transformou em península, ligada ao continente. Suas casas de madeira  
sobre palafitas ainda se encontram perto do pequeno porto. No final da 
visita retornaremos ao hotel em Amsterdam. À noite, jantar INCLUSO em  
restaurante típico holandês onde será servido um menu de 3 pratos SEM 
bebidas. 

12
HOLANDA, BÉLGICA E FRANÇA Início do Tour

Bruges - Bélgica

O que há de mais bonito e importante na Europa Central. Conheça Amsterdam e seus canais, seus museus, sua população eletrizante e o mix de tradição e moderni-
dade convivendo em harmonia. Passe uma tarde numa das mais belas praças da Europa, a Grand Place em Bruxelas, saboreando uma cerveja e chocolates belgas, dos  
melhores do mundo. E Paris... com sua exuberante arquitetura e história. 
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continuaremos com destino a BRUGES. Chegada e citytour panorâmico 
a pé por esta belíssima cidade medieval. Conheceremos a Igreja de Nossa  
Senhora, onde se encontra uma das obras mais importantes de Michelangelo 
“Madona e a Criança”. Veremos o “Grote Market e o Belfort.  Após o citytour,  
faremos um passeio de barco (com ingresso INCLUSO), de aproximadamente 
30 minutos, pelos canais que cortam a cidade antiga de Bruges, onde veremos  
os lugares mais bonitos da cidade a partir de uma perspectiva completamente  
nova. Acomodação no hotel e hospedagem. Restante do dia livre. 

6° DIA - BRUGES / GHENT / BRUXELAS
Após o café da manhã BUFÊ no hotel, sairemos em direção a Ghent, cidade 
que foi importante centro comercial durante a Idade Média e que nos dias 
de hoje mantém muito bem preservado seu centro histórico, construído nos 
séculos XIII e XIV, onde faremos uma visita panorâmica. Conheceremos o Het 
Gravensteen, ou Castelo dos Condes, e a magnífica Catedral de Saint Bavo, ou 
St. Baafskathedraal, que exibe características arquitetônicas de todas as fases 
do estilo gótico. No interior da Catedral se encontra uma das obras-primas 
da Bélgica e uma das mais importantes e mais siginificativas obras de Arte de 
toda Europa: “A Adoração do Cordeiro Místico“. Este quadro, de Jan Van Eyck 
de 1432, tem as dimensões da porta de um celeiro e é uma das pinturas mais 
cobiçadas do mundo. Também passaremos pela rua Graslei, que margeia o 
rio Leie, onde poderemos admirar os mais belos edifícios históricos da cidade.  
Terminada a visita, continuaremos nossa viagem com destino a Bruxelas,  
capital da Bélgica, sede da Comissão Europeia e do Conselho Europeu além 
de ser a responsável por 75% do trabalho do Parlamento Europeu. Assim que 
chegarmos em Bruxelas, iniciaremos o nosso tour panorâmico conhecendo  
o principal símbolo da cidade, o “Manneken Pis”, uma estátua minúscula 
de um menino fazendo xixi; o “Atomium”, construção que representa uma 
molécula de ferro ampliada bilhões de vezes e a “Grand Place”, uma das 
mais deslumbrantes e belas praças da Europa, cujas construções ao redor, 
tais como a Maison du Roi e o Hotel de Ville (Prefeitura), se destacam pela  
decoração rebuscada das suas fachadas. Acomodação no hotel em Bruxelas 
e noite livre para conhecermos a vida noturna agitada da cidade. 

7° DIA - BRUXELAS / PARIS
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Paris, a mágica “Cidade 
Luz “ e capital da França, onde chegaremos no início da tarde. Resto do dia 
livre. 

8° DIA – PARIS
Após o café da manhã BUFÊ no hotel, saída para tour panorâmico de meio-dia  
pela cidade, passando pelo Arco do Triunfo, pela Avenida de Champs-Ély-
sées, pela Torre Eiffel, pelo Hotel de Ville (a Prefeitura de Paris), pelo Rio Sena, 
pela Catedral de Notre Dame, pelos Jardins de Luxemburgo, pela Ponte Neuf, 
pelo Túnel da Ponte de l ‘Alma, pelos bairros de Montparnasse, Marais, Bastille 
e St. Germain-des- Prés e pelos Museus D’Orsay e Louvre. A tarde será livre 
para continuar conhecendo uma das cidades que mais recebe turistas no 
mundo. 

9° DIA - PARIS
Café da manhã BUFÊ no hotel. Dia livre para continuar se encantando com 
essa maravilhosa cidade. Sugerimos um Tour OPCIONAL guiado ao Museu 
do Louvre ou ao Palácio de Versailles. 

10° DIA - PARIS / BRASIL
Café da manhã BUFÊ no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o  
aeroporto de Paris INCLUSO. 

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não  
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída. 

12
HOLANDA, BÉLGICA E FRANÇA Final do Tour

Parlamento Holandês em Haia - Holanda
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis  
  primeira e primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ;

• Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais  
  falando Português ou Espanhol;
• Passeio de barco INCLUSO de Volendam até Marken na Holanda; 
• Passeio de barco com ingresso INCLUSO de aproximadamente   
 30 minutos pelos canais que cortam a cidade antiga de Bruges na  
 Bélgica;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na  
  Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

 Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

TOUR PREMIUM
• 02 refeições INCLUSAS: 01 almoço em Volendam no  
  Restaurante Spaander ou similar e 01 jantar em restaurante   
  típico de Amsterdam;

Refeições

HOTÉIS DO TOUR :

TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIOR

Amsterdam

Bruges

Bruxelas

Paris

HOTÉIS 

Marriott
NH City Centre
Radisson Blu City Center

Grand Caselbergh 
Oud Huis Peelaert 
NH Brugge
Radisson Blu Royal
Sheraton Brussels 
Radisson Red
Mercure Gare de Lyon 
Concorde Montparnasse 
Pullman Montparnasse

CAT

PS
P
P

PS
P
P
P
P
P 
P 
P

PS

Artesanato Holandês

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Torre Eiffel - Paris

Paris
Epernay

Dijon

Arles

Monaco
Nice

Antibes 
Cannes 

Beaune

Lyon

Avignon

St. Tropez

Grasse

St. Paul-de-Vence

Aix-en-Provence

FRANÇA SUIÇA
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Paris
Epernay

Dijon

Arles

Monaco
Nice

Antibes 
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GLAMOUROSA FRANÇA  
DE PARIS A NICE

14 dias e 12 noites

GLAMOUROSA  FRANÇA  
DE PARIS A LYON

09 dias e 07 noites

ENCANTADORA PROVENCE COM A 
CÔTE D`AZUR DE LYON A NICE

09 dias e 07 noites

 Tour Premium

 Tour Premium

 Tour Premium

Dijon
2 noites

Dijon
2 noites

Aix-En-
Provence 

1 noite 

Aix-En-
Provence 

1 noite 

Lyon
2 noites

Lyon
2 noites

Lyon
2 noites

Paris
3 noites

Paris
3 noites

Epernay

Epernay

Beaune

Beaune

Avignon

Avignon

Arles

Arles

St. Tropez

St. Tropez

Antibes

Antibes

Cannes

Cannes

Mônaco

Mônaco

St. Paul-de-Vence

St. Paul-de-Vence

Grasse

Grasse

Nice
4 noites

Nice
4 noites

13

14

15

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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 5° DIA - PARIS / EPERNAY / DIJON
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Epernay, onde visitaremos a  
famosa cave do champagne Moet & Chandon, com degustação no final da 
visita (ENTRADA E DEGUSTAÇÃO INCLUSAS). Caso a Cave Moet & Chandon 
não esteja disponível, a visita será à Cave Vranken Pommery. Finalizada a vi-
sita continuaremos com destino a Dijon, a capital da Borgonha. Chegada e 
acomodação no hotel. Noite livre.

6° DIA - DIJON
Café da manhã BUFÊ. Hoje de manhã, faremos uma visita panorâmica pela 
cidade de Dijon, uma das mais importantes cidades da França. Dijon é a  
capital da Borgonha, a terra da mostarda, famosa pelo seu esplendor  
arquitetônico, herança dos Duques de Borgonha que fizeram desta  
província uma das maiores potências culturais da Europa Renascentista.  
No nosso citytour panorâmico conheceremos o Palais des Ducs, a bela  
Igreja de Saint Michel, a típica rua Verrerie e a Place Darcy. A tarde será 
livre para continuar conhecendo o centro histórico de Dijon e apreciar a culi-
nária regional com pratos típicos a base de mostarda Dijon. Noite livre.

7° DIA - DIJON / CÔTE D’OR / BEAUNE / LYON
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Lyon a terceira maior cida-
de da França. No caminho conheceremos a Côte D'Or, a mais famosa 
rota dos vinhos da Europa, que tem este nome por causa da cor dourada  
avermelhada do solo da região. Na sequência, conheceremos a cidade de 
Beaune, uma das mais charmosas cidades da França com o seu mercado  
à moda da Idade Média e o famoso Hôtel-Dieu, uma antiga hospedaria e 

Vista noturna de Lyon

Início do Tour
1° DIA - BRASIL / PARIS (FRANÇA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Paris.

2° DIA - PARIS
Chegada no aeroporto de Paris, a capital da França. Traslado SEM ASSISTENTE  
do aeroporto de Paris até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia  
Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. Noite livre

3° DIA - PARIS
Após o café da manhã BUFÊ, saída para um tour panorâmico de meio dia pela 
cidade, passando pelo Arco do Triunfo, pela Avenida de Champs- Élysées, 
pela Torre Eiffel, pelo Hotel de Ville (a prefeitura de Paris), pelo Rio Sena, pela 
Catedral de Notre Dame, pelos Jardins de Luxemburgo, pela Ponte Neuf, pelo 
Túnel da Ponte de l ‘Alma, pelos bairros de Montparnasse, Marais, Bastille e St. 
Germain-des-Prés e pelos Museus D’Orsay e Louvre. A tarde será livre para 
continuar conhecendo essa cidade, a que mais turistas recebe no mundo. 
Noite livre.

4° DIA - PARIS
Café da manhã BUFÊ. Dia livre para continuar se encantando com essa  
maravilhosa cidade. Sugerimos um Tour OPCIONAL guiado ao Museu do 
Louvre ou ao Palácio de Versailles. Noite livre.

14

13 GLAMOUROSA FRANÇA DE PARIS A NICE
GLAMOUROSA  FRANÇA DE PARIS A LYON

Um circuito completo com o melhor da França, conhecendo em profundidade a capital Paris, adentrando por cidades que são o berço da Europa renascentista. Sinta-se 
parte de um filme, na badalada Côte D’Azur, passando pela capital do cinema Cannes e vivencie de perto a nobreza real de Mônaco. Uma imersão no que há de mais 
glamouroso no mundo...
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15 Início do TourENCANTADORA PROVENCE COM A CÔTE  
D`AZUR DE LYON A NICE

14 GLAMOUROSA  FRANÇA DE PARIS A LYON Final do Tour

13 Continua o Tour

Região de  Epernay

jóia da arquitetura medieval com suas telhas vitrificadas multicoloridas,  
incluindo uma degustação de vinhos em uma cave da região (DEGUSTAÇÃO 
INCLUSA). Finalizada a visita a Beaune continuaremos a nossa viagem com 
destino a Lyon. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

1º DIA DO TOUR 15  - BRASIL / LYON (FRANÇA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Lyon 

2º DIA DO TOUR 15 - LYON
Chegada no aeroporto de Lyon.  Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto  
de Lyon até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro  
encontrará os passageiros no hotel no final do dia. Noite livre 

8° DIA (3º DIA DO TOUR 15) - LYON
Café da manhã BUFÊ. Após o café da manhã faremos uma visita panorâmica 
por Lyon que já foi a capital dos legendários gauleses e hoje abriga o maior  
patrimônio Renascentista do mundo, depois de Veneza e Florença. No nos-
so city tour panorâmico conheceremos a charmosa Vieux Lyon, às margens  
do Rio Saône, a Catedral medieval de St. Jean, com seu relógio astronômi-
co, a curiosa Basílica de Notre-Dame de Fourvière, a esplêndida Place da 
La Comèdie, a Rue de la République e a Place du Terreaux, com a moderna  
ópera de Lyon. A tarde será livre para explorar mais um pouco essa bela
Noite livre. 

9° DIA - LYON /  BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o  
aeroporto de Lyon INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO  
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, 
é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, 
até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o 
caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos  
passageiros sobre o traslado de saída. 

9° DIA (4º DIA DO TOUR 15) - LYON / AVIGNON / ARLES / AIX-EN-PRO-
VENCE
Café da manhã BUFÊ. Hoje continuaremos a nossa viagem com destino a  
Aix-en-Provence, a “Cidade das Mil Fontes” que já foi capital da Provence e cuja 
charmosa arquitetura e luminosa atmosfera foram traduzidas nos quadros  
de Cèzanne, seu filho mais ilustre. No caminho conheceremos Avignon,  
conhecida como o “Vaticano Francês“, já que foi o centro do mundo católico 
romano no século XIV, onde viveram nove Papas. Visita ao Palais des Papes  
(INGRESSO INCLUSO), considerado o maior Palácio Gótico da Europa e um 
misto de palácio, igreja e fortaleza, reconhecido como o mais importante 
monumento do Sul da França. A seguir chegaremos a Arles, cidade onde os 
estilos provençal e romano coabitam harmoniosamente. Esta cidade é classi-
ficada como de Arte e História, e seus monumentos estão inscritos no patrimô-
nio mundial da humanidade pela Unesco desde 1981. Na visita panorâmica 
 passaremos pelo Anfiteatro Romano no estilo do Coliseu, o Teatro Antigo e 
a Praça da Prefeitura (Hotel de Ville). Finalizada a visita continuaremos com 
destino a Aix-en-Provence. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

10° DIA (5º DIA DO TOUR 15) - AIX-EN-PROVENCE / ST. TROPEZ / NICE
Após o café da manhã BUFÊ, saída para tour panorâmico de meio dia pela 
cidade universitária de Aix-en-Provence, famosa por ter suas paisagens  
retratadas por Cézanne. Visitaremos o Mercado Provençal, a Catedral de São 
Salvador com seu Batistério e conheceremos suas diversas fontes na avenida 
principal “Cour Mirabeau“, que divide o bairro medieval do bairro do século 
XVII. À tarde, continuaremos a nossa viagem com destino a Nice, a capital 
da charmosa Côte D'Azur reconhecido como um dos maiores balneários 
do Mediterrâneo. No caminho faremos uma breve visita a St. Tropez, antigo  
vilarejo de pescadores que foi destacado em suas pinturas por Signac e  
Matisse, e que ficou famosa graças a atriz francesa Brigitte Bardot. Finalizada  
a visita, continuação com destino a Nice. Chegada em Nice e citytour  
panorâmico passando pela sua avenida mais famosa: a Promenade des  
Anglais, com mais de cinco quilômetros de extensão ao longo do litoral  
margeando o mar Mediterrâneo. Conheceremos a Cidade Velha e a 
área de Cimiez com destaque para o Museu Chagall e o Museu Matisse.  
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.
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15 ENCANTADORA PROVENCE COM A CÔTE  
D`AZUR DE LYON A NICE

Final do Tour

11° DIA (6º DIA DO TOUR 15) - NICE / CÔTE D’AZUR / CANNES / ANTI-
BES / CAP D'ANTIBES / NICE
Café da manhã BUFÊ. O dia hoje está reservado para conhecermos e  
descobrirmos o melhor da badalada Riviera Francesa: a Côte D'Azur, a Costa 
do Mediterrâneo que ficou famosa no mundo inteiro pelos filmes, romances, 
histórias de Príncipes e Princesas e pelas notícias das estrelas de cinema e 
dos milionários que a cada ano passam suas férias aqui no verão europeu. 
Conheceremos Cannes, a capital do cinema e do jetset europeu, com as suas 
praias de areia fina e a badalada Croisette, o calçadão à beira-mar ladeado 
por palácios e palmeiras. Regressando a Nice passaremos por Antibes e Cap 
D'Antibes, antigas aldeias de pescadores que se tornaram símbolo máximo 
do luxo da Riviera Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante 
parte da sua vida. Noite livre.

12° DIA (7º DIA DO TOUR 15) - NICE / GRASSE / ST. PAUL DE VENCE / 
NICE
Café da manhã BUFÊ. Hoje visitaremos Grasse que, desde o século XVI, é a 
capital mundial dos perfumes que, por aqui, nascem de uma “alquimia” única 
das flores, das ervas e do sol da Provence. A seguir visitaremos St. Paul-de-
-Vence, cidadezinha de conto de fadas. Passearemos pelas suas pequenas 
ruas entrelaçadas, admirando suas casinhas floridas e descobriremos assim 
porque esta é a segunda cidade mais visitada da França. No final da visita, 
regressaremos a Nice. Noite livre.

13° DIA (8º DIA DO TOUR 15) - NICE / MÔNACO / NICE
Café da manhã BUFÊ. Hoje conheceremos o Principado de Mônaco, um  
estado soberano com apenas dois quilômetros quadrados, governado  
pela dinastia dos Grimaldi, a mais antiga monarquia ainda no poder  
no mundo. Na nossa visita panorâmica, conheceremos o Jardim Tropical, 
a Igreja de Santa Devota, o Porto, o Palácio Real, o mais famoso Cassino  
do mundo, e o Circuito de rua de Mônaco, cenário da mais famosa, charmosa  
e tradicional prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Terminado o city 
tour retornaremos a Nice. Noite livre.

 
14° DIA (9º DIA DO TOUR 15) - NICE / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Nice INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como existem muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na  mesma cidade, neste dia, até que o último 
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo caso, o Guia Brasileiro 
dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de  
saída.

13 GLAMOUROSA  FRANÇA DE PARIS A NICE

Fonte do Sol na Praça Massena em Nice
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primera,             
  primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais  
   falando Português ou Espanhol; 
•  Visita a cave Moet & Chandon em Epernay com degustação  
  INCLUSA. Caso a Cave Moet & Chandon não esteja disponível, a  
   visita será à Cave Vranken Pommery; 
•  Degustação de vinhos em cave tradicional em Beaune; 
•  Ingresso INCLUSO no Palais des Papes em Avignon.

•  Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na  
   Europa INCLUSO.
•  Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
•  Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA,
•  Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

  • Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :

TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIOR L    LUXO

Paris

Dijon

Lyon

Aix-en-Provence 

Nice

HOTÉIS 

Mercure Gare de Lyon 
Concorde Montparnasse 
Pullman Montparnasse 

Grand Hotel La Cloche 
Dijon M-Gallery
Océania Le Jura
Philippe Le Bom
Sofitel Lyon Bellecour 
Radisson Blu Lyon 
 
Renaissance
Aquabella   
Le Pigonnet 
Grand Hôtel Roi René
Aix-en-Provence Centre 
Holiday Inn Nice
Beau Rivage 
Aston La Scala 
Nice Riviera 

CAT

P 
P

PS

P
P
L
P
 
P
P
P

P
P
P
P

Basílica de Lyon

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

P

PS
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Champs Elysees
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Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

EXTENSÃO PARIS
2 noites

 Tour Premium
16

Paris

ALEMANHA

FRANÇA

ITÁLIA

SUIÇA

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / PARIS (FRANÇA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Paris. 

2° DIA - PARIS
Chegada no aeroporto de Paris, a capital da França. Traslado SEM ASSISTENTE 
do aeroporto de Paris até o Hotel Chateau Mont Royal Chantilly 4* Superior.  
Dia livre para desfrutar deste maravilhoso Hotel. 

3° DIA - PARIS
Café da manhã BUFÊ. Dia livre para continuar desfrutando deste maravilhoso 
Hotel. 

 
4° DIA - PARIS
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do Hotel Chateau Mont 
Royal Chantilly 4* Superior até o Hotel do Tour Glamourosa França. 

16
EXTENSÃO PARIS Final do Tour

16 EXTENSÃO PARIS Início do Tour

Basílica de Sacre Coeur - Paris

* EXTENSÃO SEM GUIA BRASILEIRO ACOMPANHANTE. 
PARA SER COMBINADO COM O ROTEIRO GLAMOUROSA FRANÇA

EXTENSÃO DE DUAS NOITES EM PARIS NO CASTELO DE CHANTILLY. SINTA-SE COMO UM REI EM PARIS!!!!

Nada mais simples do que visitar Paris, a cidade conta com muitos lugares incríveis e charmosos. Além de passeios temáticos dedicados à arte, arquitetura, literatura,  
cinema, excursões gastronômicas, circuitos históricos, visitas a lojas ou cruzeiros no Sena e nos canais.
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Vinho Francês

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira 
superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

•  Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA,
•  Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Hotel do Tour Glamourosa 
França SEM ASSISTENTE.

  Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

 Hospedagem

Transportes

Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :

TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS PS    PRIMEIRA SUPERIOR

Paris (Chantilly)

HOTÉIS 

Chateau Hotel Mont Royal Chantilly

CAT

PS

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Monte Matterhorn - Suíça
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GRAND TOUR DE TREM PELA SUÍÇA
11 dias e 09 noites

Tour Premium

Lucerna
1 noite

Montreux
1 noite

St. Moritz
2 noites

Zurique
1 noite 

Interlaken
2 noites

Zurique

Zermatt

Interlaken

Montreux

Lucerna

St. Moritz

Lugano

FRANÇA

ALEMANHA

ITÁLIA

ÁUSTRIA

Zermatt
1 noite

 Lugano
1 noite

17

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Setembro de 2020
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / ZURIQUE
Apresentação no aeroporto com destino a Zurique.

2° DIA - ZURIQUE / LUCERNA
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da Suíça. Recepção 
no aeroporto com Assistente local falando Português ou Espanhol, que con-
duzirá os passageiros até o carro que os levará com destino a Lucerna, que é 
considerada a Suíça dentro da Suíça.  Chegada no hotel de Lucerna e hospe-
dagem. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros 
no hotel.

3° DIA - LUCERNA / INTERLAKEN
Após o café da manhã BUFÊ, saída para um city tour panorâmico por Lucerna 
caminhando por esta cidade que é famosa pela deslumbrante paisagem do 
Lago Lucerna. Conheceremos a Praça do Mercado; passaremos pela Câmara 
Municipal com seu prédio Renascentista; a Ponte Chapel considerada a pon-
te coberta de madeira mais antiga da Europa; a Paróquia Real, e as coloridas 
ruas de pedestres de Lucerna. Após o almoço, NÃO INCLUSO, traslado até a 
Estação de Trem de Lucerna para embarque no Trem panorâmico Golden 
Pass que nos levará até Interlaken atravessando a passagem de Brünig. As 
malas serão transportadas separadamente até o hotel de Interlaken. Chegada 
na Estação de Trem de Interlaken. Traslado até o hotel de Interlaken e hos-
pedagem.

4° DIA - INTERLAKEN / JUNGFRAUJOCH - A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
MAIS ALTA DA EUROPA / INTERLAKEN
Café da manhã BUFÊ. Hoje conheceremos o icônico Jungfraujoch, a Estação 
Ferroviária mais alta da Europa. Embarcaremos no Trem Jungfrau, em  
Interlaken, com destino a mais Alta Estação de Trem da Europa, com seu  
Museu de Gelo para admirar a neve no cume das montanhas, mesmo  
durante o verão europeu. Como um presente exclusivo da Tumlare, durante 
a visita os passageiros ganharão de brinde uma caneca do Jungfraujoch com 
um delicioso café. Finalizada a visita, regressaremos de Trem a Interlaken. 
Chegada e traslado até o hotel.

5° DIA - INTERLAKEN / MONTREUX
Após o café da manhã BUFÊ, embarcaremos no Trem panorâmico Golden 
Pass com destino a Montreaux. A Linha Golden Pass liga seis lagos e dois 
países com contrastes de idiomas. Combinando a tradição da região da Suíça 
onde se fala Alemão, com a região do Lago Genebra onde se fala Francês. 
Chegada na Estação de Trem de Montreaux e visita ao Castelo de Chillon em 
Montreaux. Traslado ao hotel de Montreaux e hospedagem.

6° DIA - MONTREUX / ZERMATT
Café da manhã BUFÊ no hotel. Embarque em Trem local com destino a Zer-
matt, que está localizada na base do Matterhorn, a montanha das monta-
nhas, e que faz de Zermatt o principal destino de montanhistas da Suíça, 
local que atrai esquiadores no inverno e alpinistas no verão. Esta belíssima e 
pitoresca vila ainda preserva muito do seu charme original, onde o tráfego de 

17 GRAND TOUR DE TREM PELA SUÍÇA Início do Tour

Trem na região de Grisons - Suíça

Conhecer a Suíça em seus maravilhosos trens é viver uma experiencia única e marcante! Faça parte de um verdadeiro quadro de arte e fique impressionado com as mais 
belas paisagens do mundo, no conforto de trens de luxo. Lembre-se para sempre da pitoresca e romântica Zermatt e conheça neste roteiro os porquês de a Suíça ser o 
charme e a elegância do mundo!
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veículos motorizados não é permitido. Carros elétricos trafegam no verão e os 
trenós, no inverno. Traslado a pé ao hotel de Zermatt e hospedagem.

7° DIA - ZERMATT / TREM GLACIER EXPRESS / ST. MORITZ
Após café da manhã BUFÊ no hotel, sairemos com destino a St. Moritz no es-
petacular Trem Glacier Express, um Trem panorâmico que faz uma fantástica 
jornada pelos Alpes, passando por 291 pontes, 91 túneis e dezenas de lindos 
vilarejos. Um almoço de 3 pratos será servido a bordo do Trem. Chegada a St. 
Moritz, a mais badalada estação de esqui do planeta, ideal para quem quer ver 
e ser visto. Traslado ao hotel de St. Moritz e hospedagem.

8° DIA - ST. MORITZ
Café da manhã BUFÊ no hotel. Dia livre em St. Moritz, que é mais do que  
apenas um resort de férias, é também o berço das águas termais desde 1864, 
tornando-se famosa pelas suas nascentes de àguas minerais que foram des-
cobertas há 3.000 anos. Jantar de 3 pratos incluso no hotel.

9° DIA - ST. MORITZ / TIRANO / LAGO DE COMO / LUGANO
Após o café da manhã BUFÊ no hotel, sairemos no Trem panorâmico Bernina 
Express com destino a Tirano, no caminho desfrutaremos de uma das mais 
belas viagens ferroviárias do mundo, com o mais espetacular Trem que cru-
za os Alpes. Após a chegada em Tirano, seguiremos em ônibus local que é  
comum para todos os passageiros do trem panorâmico Bernina Express via 
o Lago de Como com destino a Lugano, localizada na parte mais italiana da 
Suíça. Chegada em Lugano e hospedagem no hotel. NOTA IMPORTANTE: O 
ônibus do Bernina Express não é exclusivo e privado para os passageiros 
deste tour.

17 GRAND TOUR DE TREM PELA SUÍÇA Final do Tour

10° DIA - LUGANO / TREM GOTTHARD PANORAMA / LUCERNA/ ZURIQUE
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Lucerna no Trem panorâ-
mico Gotthard Panorama. Este Trem não é apenas uma outra forma de fazer 
uma rota panorâmica, esta é a melhor forma onde o barco e o trem se unem 
para mostrar duas das mais belas regiões da Suíça: a Suíça Central e a Suíça de 
língua italiana de Ticino. Em nossa rota passaremos pela espetacular Gotthard 
de Lugano até Fluehlen, lá tomaremos um nostálgico barco a vapor ou uma 
embarcação a motor saloon para navegarmos pelo Lago Lucerna. Chegada 
em Lucerna e embarque em Trem local de aproximadamente uma hora de 
duração com destino a Zurique. Chegada em Zurique e breve visita pano-
râmica, conhecendo os seus principais monumentos com destaque para a 
sede da FIFA e o bairro de Zürich West, uma espécie de Soho da Suíça. Este 
bairro é considerado uma das mudanças urbanas mais dinâmicas em toda a 
Suíça com suas lojas, galerias de arte, bares e restaurantes em antigas cons-
truções de tijolos e velhas estruturas de ferro reformadas. Hospedagem no 
hotel em Zurique.

11° DIA - ZURIQUE
Café da manhã BUFÊ no hotel. Em horário a combinar traslado SEM ASSIS-
TENTE do hotel até o aeroporto de Zurique INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O 
Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o 
aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Eu-
ropa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, 
até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, 
o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros 
sobre o traslado de saída.

Lugano - Suíça
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira ou primeira superior, INCLUSO café da manhã  
  BUFÊ;

•  Visita panorâmica em Lucerna INCLUSA de acordo com o roteiro com guia local falando Português ou Espanhol;
•  Visita ao Castelo de Chillon em Montreaux com ingresso INCLUSO;
•  Visita panorâmica por Zurique INCLUSA com guia local falando Português ou Espanhol;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO nos traslados e nos percursos terrestres, exceto no percurso  
  de Tirano até Lugano, que é feito em ônibus local que é comum para todos os passageiros do trem panorâmico      
  Bernina Express;
• Trem panorâmico Golden Pass de Classe Turística de Lucerna a Interlaken INCLUSO;
• Trem Jungfrau de Classe Turística de Interlaken até Jungfraujoch e regresso a Interlaken INCLUSO;
• Trem panorâmico Golden Pass de Classe Turística de Interlaken a Montreaux INCLUSO;
• Trem local de Classe Turística de Montreaux a Zermatt INCLUSO;
• O sensacional Trem panorâmico Glacier Express de Classe Turística entre Zermatt e St. Moritz INCLUSO;
• Trem panorâmico Bernina Express de Classe Turística de St. Moritz a Tirano INCLUSO;
• Trem panorâmico Gotthard Panorama de Classe Turística de Lugano a Lucerna com um nostálgico barco a vapor ou  
   uma embarcação a motor saloon para navegarmos pelo Lago Lucerna INCLUSO;
• Trem local de Classe Turística de uma hora de Lucerna a Zurique;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :
TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIOR

Lucerna
 

Interlaken

Montreaux
 
Zermatt

St. Moritz

Lugano

Zurique

HOTÉIS 
Astoria ou similar 
Schweizerhof ou similar 
Grand Europe ou similar
Monopol ou similar
Interlaken ou similar 
Metropole ou similar 
Royal St Georges ou similar 
Grand Suisse - Majestic ou Similar 
Royal Plaza ou similar 
National ou similar 
Pollux ou similar 
Ambassador ou similar 
Schweizerhof ou similar
Sonne ou similar
Schweizerhof ou similar 
Crystal ou similar 
Lugano Dante Centre ou similar 
De la Paix ou similar 
Central Plaza ou similar 
Glockenhof ou similar
Crown Plaza Zurich ou similar

CAT
P
P
P
P
P
P
P
P 

PS
PS
PS
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

TOUR PREMIUM • 02 Refeições INCLUSAS: 01 almoço de 3 pratos no Trem Glacier Express e 01 jantar de 3 pratos no hotel de St. Moritz.

Refeições

Vista panorâmica de St. Moritz

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Jungfraujoch
TOP OF EUROPE

A estação de trem mais alta da Europa – 3454m
A excursão de um dia te leva às alturas. Pelo caminho, a estrutura de um século oferece uma vista  
impressionante do imenso glaciar. Todo um mundo de gelo e neve.

jungfrau.ch

Apaixonante Suíça 
Grand Tour de  

Trem pela Suíça 
Suíça e Norte da Itália
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Jungfraujoch
TOP OF EUROPE

A estação de trem mais alta da Europa – 3454m
A excursão de um dia te leva às alturas. Pelo caminho, a estrutura de um século oferece uma vista  
impressionante do imenso glaciar. Todo um mundo de gelo e neve.

jungfrau.ch

Apaixonante Suíça 
Grand Tour de  

Trem pela Suíça 
Suíça e Norte da Itália
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77Since 1908, The Hotel Royal St. Georges, the place filled with history where walls

recount the past, has been reinventing its Art Nouveau heritage and boasts an original

style balance between traditional elegance and contemporary chic.

The hotel’s facade, reminiscent of Edwardian style, opens into the pinnacle of refined

elegance and authentic class, offering guests an exceptional welcome. This traditional

4 star superior boutique hotel, belonging to the Collection MGallery by Sofitel and set

against the panoramic alpine backdrop of Eiger, Mönch and Jungfrau mountains, is

located in the heart of Interlaken and offers 98 authentic rooms and romantic suites

reflecting different styles. Aside from the charming Wedding ball room “Les Miroirs”,

ensuring artistic atmosphere, and the wellness area, devoting to pure relaxation, the

Brasserie St. Georges serves culinary creations in French style and Swiss flavor, and

impresses with its delightful and local cuisine.

The spacious garden towards the back of the hotel also provides a lovely spot for

relaxing.



Zurique

 Levanto

 Porto de Rapallo / Porto�no

VenezaMilão

Maranello
Genova

Stresa

St. Margherita Ligure

Zermatt
Gornergrat

Interlaken  Grindelwald

Lucena

St. Moritz

Lugano

ITÁLIA

FRANÇA

ALEMANHA

ÁUSTRIA

CROÁCIA

ESLOVÊNIA

Centro histórico de Zurique
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APAIXONANTE SUÍÇA
13 dias e 11 noites

SUÍÇA E NORTE DA ITÁLIA
18 dias e 16 noites

 Tour Premium

Tour Premium

Lucerna
2 noites

Lucerna
2 noites

Zermatt
2 noites

Zermatt
2 noites

Milão
3 noites

Milão
3 noites

Veneza
2 noites 

Grindelwald
2 noites

Grindelwald
2 noites

Interlaken

Interlaken

Lugano

Lugano

Gênova Maranello

Gornergrat

Gornergrat

Stresa

Stresa

Porto de Rapallo / Portofino
 Levanto

Zurique
1 noite

Zurique
1 noite

St. Moritz
1 noite

St. Moritz
1 noite

 St. Margherita
 Ligure
3 noites

19

18

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Setembro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Setembro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / ZURIQUE
Apresentação no aeroporto com destino a Zurique.

2° DIA - ZURIQUE
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da Suíça. Traslado 
SEM ASSISTENTE do aeroporto de Zurique até o hotel INCLUSO. Noite livre.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - ZURIQUE / LUCERNA
Café da manhã BUFÊ e saída para uma visita panorâmica de meio dia por 
Zurique conhecendo os seus principais monumentos com destaque para a 
sede da FIFA. Passearemos pela Rua Höhenstrasse, a qual tem vista para os 
Alpes e para o lago Zörichsee. Conheceremos também o bairro de Zürich  
West, uma espécie de Soho da Suíça. Este bairro é considerado uma das  
mudanças urbanas mais dinâmicas em toda a Suíça com suas lojas, galerias 
 de arte, bares e restaurantes em antigas construções de tijolos e velhas  
estruturas de ferro reformadas. Finalizada à visita continuaremos a nossa  
viagem com destino a Lucerna, que é considerada a Suíça dentro da Suíça.  
A seguir continuaremos nossa viagem, visitando, antes de chegar em  
Lucerna, o centro da Victorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde  
receberemos de presente um típico canivete suíço. Além de seu belíssimo 
centro histórico, Lucerna é circundada por 3 das mais famosas montanhas 
do país, Mount Pilatus, Mount Rigi e Mount Titlis. Chegada em Lucerna e um  
breve cruzeiro. Hospedagem. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite 
livre.

4° DIA - LUCERNA
Após o café da manhã BUFÊ, saída para visita panorâmica caminhando por 
esta cidade que é famosa pela deslumbrante paisagem do Lago Lucerna. 
Conheceremos a Praça do Mercado; passaremos pela Câmara Municipal 
com seu prédio Renascentista; a Ponte Chapel considerada a ponte coberta  
de madeira mais antiga da Europa; a Catedral Real, e as coloridas ruas de  
pedestres de Lucerna. O restante do dia será livre para continuar  
descobrindo a magia de Lucerna pela sua bela arquitetura e animação 
dos artistas e músicos de rua. À noite sugerimos um Jantar opcional com 
Show (NÃO INCLUSO) no restaurante típico Stadkeller com excelente  
comida e uma atmosfera única desfrutando de um show folclórico em uma  
combinação de boa comida, música e diversão inesquecível.

5° DIA - LUCERNA / ENGELBERG (MONTE TITLIS) / BONDINHO  
ROTAIR / GRINDELWALD
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita ao Monte Titlis, com 3.020  
metros de altitude, que abriga geleiras milenares, localizado na cidade de  
Engelberg. O ponto alto é o “Rotair”, um espetacular bondinho que 
gira 360° que nos levará ao topo do Monte Titlis, onde teremos uma  
maravilhosa vista panorâmica de toda a região. No topo, poderemos visitar 
a fantástica gruta de gelo e seu glacial. Saída em direção à mundialmente 
famosa estação de inverno de Interlaken e continuação para a bela vila de 
Grindelwald. Chegada e acomodação no hotel. Noite livre.

6° DIA - GRINDELWALD / MONTE JUNGFRAU / JUNGFRAUJOCH /GRIN-
DELWALD
Após café da manhã BUFÊ, saída em direção ao Monte Jungfrau aonde  
subiremos de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta da  

19

18 APAIXONANTE SUÍÇA

SUÍÇA E NORTE DA ITÁLIA Início do Tour

Lucerna - Suíça

Uma bem dividida viagem, com o melhor da Suíça, num panorama completo do país, incluindo viagens inesquecíveis como o trem Glacier Express, com as paisagens 
mais deslumbrantes que você verá na vida. A paz absoluta e o romantismo da encantadora Zermatt, onde não circulam carros, você se sentirá em outro mundo. E já 
que estamos ali, porque não seguir até a Itália, conhecendo o imponente Norte do país, visitando o Museu da Ferrari, almoçando onde os pilotos de várias gerações se 
encontram e terminando na inesquecível Veneza
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18

19

APAIXONANTE SUÍÇA Final do Tour

Continua o Tour

Europa, com seu museu de gelo para admirar a neve no cume das  
montanhas, mesmo durante o verão europeu. No final da visita, retorno a 
Grindelwald. Chegada e acomodação no hotel. Noite livre.

7° DIA - GRINDELWALD / ZERMATT
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Zermatt, localizada na base do 
Matterhorn, a montanha das montanhas, e que faz de Zermatt o principal 
destino de montanha da Suíça, local que atrai esquiadores no inverno e  
alpinistas no verão. Esta belíssima e pitoresca vila ainda preserva muito do seu 
charme original, onde o tráfego de veículos motorizados não é permitido.  
Carros elétricos trafegam no verão e os trenós no inverno. Faremos um  
trajeto de trem entre Visp e Zermatt com duração aproximada de 20 a 30 
minutos. Chegada e traslado a pé ao hotel. Jantar INCLUSO.

8° DIA - ZERMATT / GORNEGRAT / ZERMATT
Após o café da manhã BUFÊ, faremos um magnífico passeio de trem subindo 
o Gornergrat a 3.135 metros de altitude. Apreciaremos a vista mais fabulosa 
do Matterhorn, o mais famoso cartão postal suíço, além de poder apreciar 
as grandes e belíssimas geleiras que ocupam esta parte dos Alpes. Retorno 
a Zermatt. À noite, uma boa pedida é degustar o popular fondue de queijo 
ou um raclete, pratos típicos suíços, em um dos aconchegantes restaurantes 
locais. Noite livre.

9° DIA - ZERMATT / TREM EXPRESSO GLACIAL / ST. MORITZ
Café da manhã BUFÊ. Saída para embarque no Glacier Ex-
press, em Classe Turística INCLUSO, um trem panorâmico que faz  
uma fantástica jornada pelos Alpes, passando por 291 pontes, 
91 túneis e dezenas de lindos vilarejos com destino a St. Moritz.  
Chegada a mais badalada estação de esqui do planeta, ideal para quem 
quer ver e ser visto. Acomodação no hotel. Restante do tempo livre. À noite  
sugerimos um Jantar OPCIONAL (NÃO INCLUSO) nas montanhas Muottas 
Muragl. Para muitos, não há vista mais espectacular do vale de Engadin do 
que a vista destas montanhas, por muito tempo uma fonte de inspiração 
para poetas, escritores e artistas. A maneira mais memorável e inesquecível 
é apreciar o pôr do sol seguido de um jantar de montanha no restaurante 
panorâmico.

10° DIA - ST. MORITZ / LUGANO / MILÃO
Café da manhã BUFÊ. Saída para uma fascinante viagem pelo coração dos 
Alpes com seus típicos povoados e campos verdes. Chegada à encantadora 
Lugano, na parte mais italiana do país. Visita panorâmica e continuação para 
a sofisticada Milão, capital italiana da moda. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre.

11° DIA - MILÃO
Após o café da manhã BUFÊ, saída para tour panorâmico de meio dia de visita 
à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuelle, Teatro 
La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o famoso Quadrilátero da 
moda e fazer algumas comprinhas. 

12° DIA - MILÃO / STRESA (LAGO MAGGIORE) / MILÃO
Café da manhã BUFÊ. Saída para conhecer um dos mais belos lagos italianos  
e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de barco pelo lago, 
conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, a maior das três, 
Ilha Bella, com visita ao Palácio da Família Borromeu, riquíssima dinastia de 
banqueiros, políticos e papas na Idade Média e a Ilha dos Pescadores. A  
cidade de Stresa já foi palco de alguns capítulos do famoso romance “Ad-
dio alle Armi” de Ernest Hemingway. O autor escreveu o livro quando era  
hóspede no Grand Hotel Des Iles Borromees. Após o almoço (NÃO  
INCLUÍDO), retornaremos a Milão. Noite livre.

13° DIA - MILÃO / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Milão INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

13° DIA - MILÃO / GÊNOVA / SANTA MARGHERITA LIGURE
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino à encantadora Região da Ligúria.  
Visitaremos Gênova. Durante o city tour panorâmico nesta bela cidade  
portuária, conheceremos o seu centro histórico, a Catedral de San Lorenzo, 
o Palazzo Ducal, o monumento a Cristovão Colombo, célebre descobridor 
genovês, e a área do Porto. Seguiremos então, para Santa Margherita Ligure, 
famoso e elegante centro turístico, e balneário da Riviera Ligure de Levante,  
conhecida como “A Pérola do Tigullio”. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre.

14° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / LEVANTO / CINQUETERRE / 
SANTA MARGHERITA LIGURE
Café da manhã BUFÊ. Seguindo curto trajeto pela Riviera do Sol Nascente, 
chegaremos a Levanto, onde embarcaremos para um dia dedicado a  
viver a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos um “vaporetto” 
(não privativo) que nos permitirá conhecer as vilas Monterosso, Vernazza,  
Corniglia, Manarola e Riomaggiore, que formam as Cinco Terras. Visitaremos 
também Portovenere, belíssima cidade medieval, que guarda as históricas 
igrejas de São Pedro e São Lorenzo. No final da tarde, embarcaremos no  
nosso ônibus que nos levará de volta ao hotel. Noite livre.

15° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / RAPALLO / PORTOFINO /  
SANTA MARGHERITA LIGURE
Café da manhã BUFÊ no hotel. Seguiremos ao Porto de Rapallo, onde  
embarcaremos num “vaporetto” com destino a Portofino, a mais bela  
localidade da região do Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas casinhas 
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de cores vivas. Percorreremos o promontório que conduz à igreja de San  
Giorgio. Retorno a Santa Margherita Ligure e depois seguiremos com destino 
ao nosso hotel. Restante do dia e noite livres.

16° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / MARANELLO / VENEZA
Café da manhã BUFÊ. Deixaremos na recordação a exuberante beleza natural 
da Ligúria e entraremos na região da Emilia Romagna, conhecida pela sua 
nobreza e irresistível cozinha, chegando à cidade de Maranello para visitar 
a Galleria Ferrari (com INGRESSO INCLUSO), onde conheceremos a história 
da famosa “scuderia” italiana, com os seus antigos carros de Fórmula 1 e os 
carros esportivos que hoje são admirados em todo o mundo. Almoço em 
Maranello INCLUSO no Restaurante Cavallino, frequentado pela equipe da 
Ferrari. Finalizado o almoço, continuando a nossa viagem, chegaremos à 
Veneza, capital da Região de Veneto. Acomodação e hospedagem no hotel. 
Noite livre.

17° DIA - VENEZA
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
uma cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades  
europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos a 

Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão a céu aberto, o Palazzo dei 
Dogi, a Ponte dos Suspiros e a Ponte Rialto. Ao estilo veneziano, deixe-se levar 
pelo romantismo num passeio de gôndola. Tarde e noite livres.

18° DIA - VENEZA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto 
de Veneza INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO  
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o  
Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último  
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro  
dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

19 SUÍÇA E NORTE DA ITÁLIA Final do Tour

HOTÉIS DO TOUR :
TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIOR

Zurique 

Lucerna  

Grindelwald  
Zermatt 

 

St.  Moritz

 

Milão 
 

St. Margherita Ligure

Veneza

HOTÉIS 
Central Plaza  
Glockenhof 
The Hotel 
Palace 
Astoria 
Schweizerhof  Luzern 
Grand Europe
Romantik Schweizerhof 
Kreuz & Post 
Pollux 
Ambassador  
National 
Simi
Christiania Mountain & Spa
Crystal 
Kempinsky  Gran Hotel Des Bains 
St. Moritz  
Schweizerhof
Laudinella
Sheraton Four Points 
Starhotel Ritz Milano 
Grand Visconti Palace
Lido Palace   
Best Western Regina Elena 
Best Western Excelsior Rapallo 
Santa Marina 
Mônaco & Grand Canale 
All´Angelo  
Starhotel Splendid Venice  
Kette 
Cavalletto e Doge 
Orseolo
Gabrielli

CAT
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P 

 
P
P
P 

PS
P
P
P

PS
P
P

PS
P
P
P
P
P

Fondue Suiço

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

PS
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Castelo Chillon em Montreux - Suíça

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ; 

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol; 
•  No caminho entre Zurique e Lucerna visita INCLUSA ao centro da Victorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde  
   receberemos de presente um típico canivete suíço; 
•  Incrível passeio no bondinho “Rotair” com destino ao topo do Monte Titlis INCLUSO; 
•  Maravilhoso passeio de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta da Europa INCLUSO; 
•  Fantástico passeio de trem a Gornegrat INCLUSO; 
•  Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• O sensacional trem Expresso Glacial entre Zermatt e St. Moritz em Classe Turística INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

TOUR PREMIUM • 02 Refeições INCLUSAS: 01 jantar em Zermatt e 01 almoço INCLUSO no Restaurante Cavallino em Maranello (Exceto no mês   
  de agosto em que o Restaurante poderá estar fechado);

Refeições
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Florença

Roma

Nápoles

Amal�
SorrentoCapri

Assis

Pisa

Siena

San Gimignano

Veneza

 Levanto
 Porto de Rapallo / Porto�no

Milão

MaranelloGenova

Stresa

St. Margherita Ligure

ITÁLIA

FRANÇA

SUÍÇA ÁUSTRIA

POLÔNIA

CROÁCIA

ESLOVÊNIA

MONTENEGRO

ALBÂNIA

BÓSNIA E 
HERZEGOVINA

Veneza
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Florença

Roma

Nápoles

Amal�
SorrentoCapri

Assis

Pisa

Siena

San Gimignano

Veneza

 Levanto
 Porto de Rapallo / Porto�no

Milão

MaranelloGenova

Stresa

St. Margherita Ligure

21

GRACIOSA ITÁLIA: MILÃO A ROMA
15 dias e 13 noites

  Tour Classic  |  Tour Premium

Milão
3 noites

Veneza
2 noites Gênova Maranello

Stresa

Porto de Rapallo / Portofino
 Levanto

 St. Margherita
 Ligure
3 noites

Início do 
Tour

Florença
2 noites

Roma
2 noites

Assis 
1 noite

Pisa Siena

San
Gimignano

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

20

BELÍSSIMA ITÁLIA
18 dias e 16 noites

 Tour Premium

Milão
3 noites

Veneza
2 noites Gênova Maranello

Stresa

Porto de Rapallo / Portofino
 Levanto

 St. Margherita
 Ligure
3 noites

Início do 
Tour

Florença
2 noites

Roma
2 noites

Assis 
1 noite

Pisa Siena

San
Gimignano Capri

Amalfi

Sorrento
3 noites

Final do 
Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Outubro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / MILÃO
Apresentação no aeroporto com destino a Milão.

2° DIA - MILÃO
Chegada a Milão, capital italiana da moda. Traslado SEM ASSISTENTE do  
aeroporto de Milão até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia  
Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. Noite livre.

3° DIA - MILÃO
Após o café da manhã BUFÊ, saída para tour panorâmico de meio dia de visita 
à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuelle, Teatro 
La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o famoso Quadrilátero da 
moda e fazer algumas comprinhas.

4° DIA - MILÃO / STRESA (LAGO MAGGIORE) / MILÃO
Café da manhã BUFÊ. Saída para conhecer um dos mais belos lagos italianos 
 e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de barco pelo lago, 
conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, a maior das três, 
Ilha Bella, com visita ao Palácio da Família Borromeu, riquíssima dinastia de 
banqueiros, políticos e papas na Idade Média e a Ilha dos Pescadores. A  
cidade de Stresa já foi palco de alguns capítulos do famoso romance  
“Addio alle Armi” de Ernest Hemingway. O autor escreveu o livro quando era  
hóspede no Grand Hotel Des Iles Borromees. Após o almoço (NÃO  
INCLUÍDO), retornaremos a Milão. Noite livre.
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GRACIOSA ITÁLIA: MILÃO A ROMA
BELISSÍMA ITÁLIA

Início do Tour
5° DIA - MILÃO / GÊNOVA / SANTA MARGHERITA LIGURE
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino à encantadora Região da Ligúria.  
Visitaremos Gênova. Durante o city tour panorâmico nesta bela cidade  
portuária, conheceremos o seu centro histórico, a Catedral de San Lorenzo, 
o Palazzo Ducal, o monumento a Cristovão Colombo, célebre descobridor 
genovês, e a área do Porto. Seguiremos, então, para Santa Margherita Ligure, 
famoso e elegante centro turístico, e balneário da Riviera Ligure de Levante, 
conhecida como “A Pérola do Tigullio”, onde faremos um tour panorâmico 
de reconhecimento. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

6° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / LEVANTO / CINQUETERRE / 
SANTA MARGHERITA LIGURE
Café da manhã BUFÊ. Em um curto trajeto pela Riviera do Sol Nascente,  
chegaremos a Levanto, onde embarcaremos para um dia dedicado a  
apreciar a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos um “vaporetto” 
(não privativo) que nos permitirá conhecer as vilas Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola e Riomaggiore, que formam as Cinco Terras. Visitaremos 
também Portovenere, belíssima cidade medieval, que guarda as históricas 
igrejas de São Pedro e São Lorenzo. No final da tarde, embarcaremos no  
ônibus que nos levará de volta ao hotel. Noite livre.

7° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / RAPALLO / PORTOFINO /  
SANTA MARGHERITA LIGURE
Café da manhã BUFÊ no hotel. Seguiremos ao Porto de Rapallo onde  
embarcaremos num “vaporetto” com destino a Portofino, a mais bela  
localidade da região do Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas casinhas 
de cores vivas. Percorreremos o promontório que conduz à igreja de San  

Praça dos Milagres - Pisa

Itália de Norte a Sul descreve tudo de interessante que você encontrará neste completo roteiro pelo país. Para quem sonha em conhecer, neste Tour você terá uma 
compreensão abrangente das famosas belezas italianas, sua gastronomia, sua gente e suas incríveis belezas naturais. Percorrer os desfiladeiros da exuberante Costa 
Amalfitana lhe trará vistas de cartão-postal. O berço da arte em Florença e a histórica Roma povoarão seus sonhos de viagem.
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Baia de Parati em Santa  Margherita Ligure

Giorgio. Retorno a Santa Margherita Ligure e depois seguiremos com destino 
ao nosso hotel. Restante do dia e noite livres.

8° DIA - SANTA MARGHERITA LIGURE / MARANELLO / VENEZA
Café da manhã BUFÊ. Deixaremos na recordação a exuberante beleza natural 
da Ligúria e entraremos na região da Emilia Romagna, conhecida pela sua 
nobreza e irresistível cozinha, chegando à cidade de Maranello para visitar 
a Galleria Ferrari (com INGRESSO INCLUSO) onde conheceremos a história 
da famosa “scuderia” italiana, com os seus antigos carros de Fórmula 1 e 
os carros esportivos que hoje são admirados em todo o mundo.  No Tour  
Premium, almoço em Maranello INCLUSO no Restaurante Cavallino,  
frequentado pela equipe da Ferrari. Finalizado o almoço, continuando a  
viagem, chegaremos a Veneza, capital da Região de Veneto. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre.

9° DIA - VENEZA
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza,  
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades europeias, 
erguida sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos a Piazza San 
Marco, um imenso e majestoso salão a céu aberto, o Palazzo dei Dogi, a  
Ponte dos Suspiros e a Ponte Rialto. Ao estilo veneziano, deixe-se levar pelo 
romantismo num passeio de gôndola. Tarde e noite livres.

10° DIA - VENEZA / PISA / FLORENÇA
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela 
sua torre inclinada. Além da Torre, visitaremos a Praça dos Milagres, com o  

Duomo, o Batistério e o Campo Santo. Percorrendo a autoestrada del Sole, 
chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento.  
Faremos um city tour panorâmico a pé descobrindo a beleza da arte de  
gênios como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos a  
Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério. Acomodação e  
hospedagem no hotel. Noite livre.

11° DIA - FLORENÇA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA
Café da manhã BUFÊ. San Gimignano parece ter saído de uma fábula.  
Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena pelo alto 
de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada pela UNESCO 
como patrimônio da humanidade. Faremos um citytour panorâmico  
conhecendo a pé o Duomo e sua Praça, o Palazzo Comunale e a belíssima  
igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita, teremos um almoço BUFÊ  
degustação (INCLUSO) de típicos produtos da região da Toscana: vinho Chianti, 
vinho Vernaccia di San Gimignano, queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a 
Florença. Noite livre.

12° DIA - FLORENÇA / SIENA / MONTALCINO / ASSIS
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após uma curta viagem com lindas paisa-
gens, chegaremos à cidade medieval de Siena, de arquitetura especial em 
tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del Campo (onde todos os anos, 
em junho e agosto, ocorre o famoso Palio de Siena) e veremos a torre do  
relógio, o Duomo, a igreja de San Domenico e a capela de Santa Caterina di 
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Siena, que guarda a relíquia da Santa. A seguir, continuaremos em direção a  
Montalcino, famosa pelo vinho Brunello di Montalcino. Conheceremos o 
seu centro histórico, a sede da prefeitura no Palazzo dei Priori, e a Piazza del 
Popolo. À tarde, sairemos com destino a região da Umbria. Chegaremos a 
Assis, pequena cidade no coração do monte Subásio, um grande centro 
de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, sua vida e seus milagres.  
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

13° DIA - ASSIS / ROMA
Café da manhã BUFÊ. Em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco e a  
Igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS). Finalizada a visita, partiremos 
em direção ao sul da península italiana, com destino a Roma, a “Cidade  
Eterna”, que há mais de 2.700 anos fascina e encanta a todos. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre. 

14° DIA - ROMA
Café da manhã BUFÊ. City tour panorâmico para conhecer as mil faces de 
Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de 
Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca, com suas  
praças e fontes de beleza única, e a Roma Cristã. Visitaremos o menor estado 
do planeta, o Vaticano, com a Praça de São Pedro e sua imponente Basílica 
(headphone INCLUSO). Tarde e noite livre.

15° DIA - ROMA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Roma INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha  
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o 
Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último  
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro 
dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

15° DIA - ROMA / SORRENTO
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania  
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade moldada  
sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras muralhas que  
terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no golfo de Nápoles. 
A cidade dá nome à península que, deliciosamente, encanta os visitantes 
atraídos por seus belos panoramas. Acomodação e hospedagem no hotel. 
Noite livre.

16° DIA - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. 
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo e de mar  
permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta de Capri e o 

ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, tomaremos o barco de 
retorno a Sorrento. Noite livre.

17° DIA - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO
Café da manhã BUFÊ. Neste dia, percorreremos os desfiladeiros da exuberante  
COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul da costeira  
Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem rica por suas cores 
e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com o mar e a montanha. 
No caminho, antigas vilas de pescadores espelham na sua simplicidade 
uma beleza sem igual. Parada para fotos desde o alto em Positano. NOTA  
IMPORTANTE: O ônibus não entra em Positano. Almoço livre em Amalfi.  
Retorno ao hotel em Sorrento. Noite livre.

18° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / ROMA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve city tour  
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no centro 
do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica de Campi  
Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um riquíssimo 
centro histórico, onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São Carlo, Palazzo  
Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San Francesco e a  
Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela autoestrada Del Sole, para  
retornar a Roma direto ao aeroporto onde embarcaremos de volta ao Brasil. 
NOTAS IMPORTANTES: Em algumas saídas deste Tour o Guia Brasileiro  
acompanhará os passageiros até a Sicília, sendo que o percurso de  
Nápoles até o aeroporto de Roma será feito por um Guia local falando 
Português. A chegada no Aeroporto de Roma no último dia neste Tour é  
aproximadamente às 19h, portanto é importante que, se o passageiro  
estiver voltando ao Brasil neste dia, o voo de retorno seja reservado em  
horário de partida que tenha uma diferença de pelo menos mais 3 horas.
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GRACIOSA ITÁLIA: MILÃO A ROMA

BELISSÍMA ITÁLIA

Final do Tour

Final do Tour

Continua o Tour

Galeria Vittorio Emanuele - Milão
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O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
•  Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello; 
• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma;
•  Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e de mar o permitam;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

NOTA IMPORTANTE: POR RESTRIÇÕES DE IDADE, O HOTEL ART GRAND PARADISO DE SORRENTO NÃO ACEITA PASSAGEIROS MENORES DE 14 ANOS,
SENDO ASSIM PASSAGEIROS NESTE CASO SE HOSPEDARÃO EM UM HOTEL DIFERENTE EM SORRENTO.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

02 almoços INCLUSOS: 01 almoço no Restaurante Cavallino em Maranello (Exceto no mês de agosto em que o Restaurante 
poderá estar fechado) e 01 almoço BUFÊ degustação em San Gimignano;

01 almoço BUFÊ degustação em San Gimignano;
Refeições

HOTÉIS DO TOUR :
TOUR PREMIUM

CIDADE
Milão
 

St. Margherita Ligure

Veneza

Florença

Assis

Roma

Sorrento

HOTÉIS 
Sheraton Four Points 
Starhotel Ritz Milano 
Grand Visconti Palace
Una Century
Lido Palace   
Best Western Regina Elena 
Best Western Excelsior Rapallo 
Santa Marina 
Mônaco & Grand Canale 
All´Angelo  
Starhotel Splendid Venice  
Kette
Cavalletto e Doge Orseolo 
Gabrielli
AC Firenze / Albani 
Starhotel Michelangelo / Ambasciatori
Starhotel Tuscany / Diplomat
Cenacolo Assisi 
Giotto 
Grand Assisi
NH Leonardo da Vinci 
Cicerone 
The Building 
Art Hotel Grand Paradiso 
Grand Hotel Vesuvio

CAT
P

PS
P
P
P
P

PS
P
P
P

PS
P
P
P
P
P
P
P
P
P

PS
P
P

PS
P

TOUR CLASSIC
CIDADE HOTÉIS 

Veneza (Mestre)  Hilton Garden Inn Mestre  P
  Four Points by Sheraton  
  Venice Mestre  P
  NH Laguna Palace   P
  Antony Mestre   P

Florença   Club    P
  Diplomat    P
Assis   Dei Priori    T
  Casa Leonori   P
  Grand Assisi  P 
    
Roma   Smart    P
  Best Western Universo  TS

Milão   Starhotel Business Palace  P
 
St. Margherita  
Ligure  Park Suisse   TS
  Best Western Regina Elena P

CAT

TOUR CLASSIC

TOUR PREMIUM

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turistica, turística superior e primeira INCLUSO  
  café da manhã BUFÊ;
• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira superior INCLUSO café da  
  manhã BUFÊ;

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

T    TURÍSTICACATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIORTS    TURÍSTICA SUPERIOR

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Florença

Roma

Nápoles
Amal�

Sorrento

Taormina
Piazza 

Armerina Etna

Palermo

Siracusa
CatâniaAgrigento

Selinunte

Érice
Monreale

Capri

Assis

Pisa

Siena

San Gimignano

Veneza
ITÁLIAFRANÇA

POLÔNIA

CROÁCIA

ESLOVÊNIA

MONTENEGRO

SÉRBIA

ALBÂNIA

MACEDÔNIA

BULGÁRIA

ROMÊNIA

GRÉCIA

TUNÍSIA

BÓSNIA E 
HERZEGOVINA

Praça de São Pedro - Vaticano
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Florença

Roma

Nápoles
Amal�

Sorrento

Taormina
Piazza 

Armerina Etna

Palermo

Siracusa
CatâniaAgrigento

Selinunte

Érice
Monreale

Capri

Assis

Pisa

Siena

San Gimignano

Veneza

BULGÁRIA

ROMÊNIA

CHARMOSA ITÁLIA: VENEZA A ROMA
09 dias e 07 noites

VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA E SICÍLIA
19 dias e 17 noites

VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA
12 dias e 10 noites

  Tour Classic  |  Tour Premium

 Tour Premium

  Tour Premium  |  Tour Premium Plus

24

23

22

Florença
2 noites

Florença
2 noites

Florença
2 noites

Roma
2 noites

Roma
2 noites

Roma
2 noites

Ferry de 
Nápoles a 
Palermo 

1 noite

Selinunte Piazza
Armerina

Agrigento
1 noite Etna

Assis 
1 noite

Assis 
1 noite

Assis 
1 noite

Veneza
2 noites

Veneza
2 noites

Veneza
2 noites

Pisa

Pisa

Pisa

Siena

Siena

Siena

San
Gimignano

San
Gimignano

San
Gimignano

Nápoles

Capri

Capri

Amalfi

Amalfi

Monreale

Siracusa

Catânia

Sorrento
3 noites

Sorrento
3 noites

Érice

 Palermo
2 noites

 Taormina
3 noites

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Setembro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / VENEZA
Apresentação no aeroporto com destino a Veneza.

2° DIA - VENEZA
Chegada a Veneza, famosa por seus canais. No Tour Premium e no Tour 
Classic, traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Veneza até o hotel  
INCLUSO. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. NOTA IMPOR-
TANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do dia no hotel.
No Tour Premium Plus: Traslado privado INCLUSO sempre em transporte 
de luxo com ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do Aero-
porto de Veneza até o hotel de Veneza. Welcome drink INCLUSO no ato do 
check-in no hotel de Veneza.

3° DIA - VENEZA
Café da manhã BUFÊ. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza,  
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades  
europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos a  
Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão a céu aberto, o Palazzo dei 
Dogi, a Ponte dos Suspiros e a Ponte Rialto. Ao estilo veneziano, deixe-se  
levar pelo romantismo num passeio de gôndola. Tarde e noite livres. No Tour  
Premium Plus:  Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada,  
prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da  
casa INCLUSA no Restaurante Ai Mercanti (ou similar).

4° DIA - VENEZA / PISA / FLORENÇA
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa pela sua 
torre inclinada. Além da Torre, visitaremos a Praça dos Milagres, com o Duomo, 
o Batistério e o Campo Santo. Percorrendo a autoestrada del Sole, chegaremos 
a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. Faremos um city tour 
panorâmico a pé descobrindo a beleza da arte de gênios como Michelangelo, 
Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, 
com o Duomo e o Batistério. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

5° DIA - FLORENÇA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA
Café da manhã BUFÊ. San Gimignano parece ter saído de uma fábula.  
Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena pelo 
alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada pela  
UNESCO como patrimônio da humanidade. Faremos um city tour panorâmico  
conhecendo a pé o Duomo e sua Praça, o Palazzo Comunale e a belíssima  
igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita, teremos um almoço BUFÊ  
degustação (INCLUSO) de típicos produtos da região da Toscana: vinho Chianti, 
vinho Vernaccia di San Gimignano, queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a 
Florença. Noite livre.

6° DIA - FLORENÇA / SIENA / MONTALCINO / ASSIS
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após uma curta viagem com lindas paisa-
gens, chegaremos à cidade medieval de Siena, de arquitetura especial em 
tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del Campo (onde todos os anos, 
em junho e agosto, ocorre o famoso Palio de Siena) e veremos a torre do  
relógio, o Duomo, a igreja de San Domenico e a capela de Santa Caterina di 
Siena, que guarda a relíquia da Santa. A seguir, continuaremos em direção 
a Montalcino, famosa pelo vinho Brunello di Montalcino, chegando,  

24
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22 CHARMOSA ITÁLIA: VENEZA A ROMA

VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA 

VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA E SICÍLIA Início do Tour

Praça Veneza - Roma

Um autêntico “Giro D’Italia” que compreende os mais desejados lugares e vilarejos deste encantador país. Começar um Tour por Veneza e seus canais. San Gimignano 
nos trará a verdadeira sensação da Toscana, com degustação dos melhores vinhos desta região famosa por eles. Em Florença estima-se que 40% do acervo artístico do 
país esteja nos museus e ruas da cidade, uma obra de arte a céu aberto. E ainda conheceremos as mil faces de Roma! E não bastasse tudo isto, conheceremos o melhor 
da Ilha da Sicília, cercada pelo Mar Mediterrâneo. 
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24 Continua o Tour

conheceremos o seu centro histórico com o Palazzo dei Priori, que é sua  
prefeitura, e a Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino a região da  
Umbria. Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do monte Subásio, 
um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, sua  
vida e seus milagres. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

7° DIA - ASSIS / ROMA
Café da manhã BUFÊ. Em Assis visitaremos a Basílica de São Francisco e a  
Igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS). Finalizada a visita, partiremos 
em direção ao sul da península italiana, com destino a Roma, a “Cidade  
Eterna”, que há mais de 2.700 anos fascina e encanta a todos. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre.

8° DIA - ROMA
Café da manhã BUFÊ. Citytour panorâmico para conhecer as mil faces de 
Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de  
Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca com suas 
praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos o menor estado 
do planeta, o Vaticano, com a Praça de São Pedro e sua imponente Basílica 
(headphone INCLUSO). Tarde e noite livre.

9° DIA - ROMA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do Hotel até o 
aeroporto de Roma INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO 
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que 
o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último 
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro 
dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

9° DIA - ROMA / SORRENTO
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania  
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade moldada  
sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras muralhas que  
terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no golfo de Nápoles. 
A cidade dá nome à península que, deliciosamente, encanta os visitantes 
atraídos por seus belos panoramas. Acomodação e hospedagem no hotel. 
Noite livre.

10° DIA - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri. 
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo e de mar  
permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta de Capri e o 
ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, tomaremos o barco de 
retorno a Sorrento. Noite livre.

11° DIA - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO
Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da  
exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul da 
costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem rica por  
suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com o mar e a  
montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores espelham na sua  
simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos desde o alto em  
Positano. NOTA IMPORTANTE: O ônibus não entra em  Positano. Almoço 
livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. Noite livre. No Tour 
Premium Plus: Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, 
prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taçade vinho da casa  
INCLUSA no Restaurante La Antica Trattoria (ou similar) de Sorrento.

12° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / ROMA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve citytour panorâmico  
em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no centro do golfo  
de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica de Campi Flegrei.  
Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um riquíssimo centro  
histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São Carlo, Palazzo Reale,  
a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San Francesco e a  
Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela autoestrada Del Sole, para  
retornar a Roma direto ao aeroporto onde embarcaremos de volta ao Brasil.  
NOTAS IMPORTANTES: Em algumas saídas deste Tour o Guia Brasileiro  
acompanhará os passageiros até a Sicília, sendo que o percurso de  
Nápoles até o aeroporto de Roma será feito por um Guia local falando 
Português. A chegada no Aeroporto de Roma no último dia neste Tour é  
aproximadamemte às 19:00 horas, portanto é importante que, se o  
passageiro estiver voltando ao Brasil neste dia, o voo de retorno seja  
reservado em horário de partida que tenha uma diferença de pelo menos 
mais 3 horas. 

12° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / PALERMO
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve city tour pano-
râmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no centro do  
golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica de Campi Flegrei.  
Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um riquíssimo centro  
histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São Carlo, Palazzo Reale, a 
Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San Francesco e a Galeria 
Umberto I. Finalizada a visita traslado ao Porto de Nápoles para embarque em 
Ferry com destino a Palermo.

13° DIA - PALERMO
Chegada a Palermo, a capital da Sicília, a maior Ilha do Mediterrâneo.  
Desembarque e Café da manhã BUFÊ. Traslado ao hotel INCLUSO.  
Acomodação e hospedagem no hotel. Restante do dia livre.
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Final do Tour

Final do Tour

Continua o Tour
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14° DIA – PALERMO / MONREALE / PALERMO
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade onde passaremos pelo  
Palácio Real, centro do poder desde o período bizantino, o Duomo e a  
Capela Palatina. Finalizada a visita seguiremos com destino a Monreale, onde  
admiraremos a Catedral Normanda com seus esplêndidos mosaicos do  
século XII e o Claustro do Mosteiro Benedictino de arquitetura moura.  
Finalizada a visita, regresso a Palermo.

15° DIA – PALERMO / ÉRICE / SELINUNTE / AGRIGENTO
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, sairemos com destino a Agrigento,  
dedicaremos o dia completo a conhecer a belíssima área de Trapani, com 
seus vinhedos famosos em todo o mundo. Visitaremos a fascinante Érice, 
uma pequena aldeia medieval com origem na Grécia antiga, localizada numa 
pequena colina, onde será possível desfrutarmos de uma vista fantástica  
sobre as ilhas Egadi e ter uma prova de seus típicos biscoitos de amêndoas.  
Na parte da tarde, continuaremos a nossa visita ao Parque arqueológico 
de Selinunte, o maior do Mediterrâneo. Já no fim do dia chegaremos a  
Agrigento. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

16° DIA – AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / TAORMINA
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã visitaremos o maravilhoso “Vale dos  
Templos”, um verdadeiro museu ao ar livre. O Templo da Concórdia, o  
Templo de Hércules, o Templo de Giunone, o Templo de Castor e o Templo 
de Pólux representam os exemplos mais belos da civilização grega na Sicília.  
Finalizada a visita, continuaremos até Piazza Armerina, no coração da  
Sicília, onde visitaremos “Villa Romana del Casale”, famosa por seus fantásticos  
mosaicos que retratam a vida cotidana e as guerras na Antiga Roma.  
Na sequência, continuaremos a nossa viagem com destino a Taormina.  
Acomodação e hospedagem no hotel.

17° DIA - TAORMINA / MONTE ETNA / TAORMINA
Café da manhã BUFÊ. A manhã será dedicada a uma fantástica excursão 

pelo Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Através da paisagem  
fascinante, chegaremos a uma altura de 2.000 metros, onde vamos  
desfrutar de um fantástico panorama do Mar Jônico. Visita a uma adega para 
degustação de vinhos e produtos típicos da Sicília. À tarde teremos tempo 
livre em Taormina, a pequena vila medieval chamada de a “Pérola do Mar  
Jônico”, famosa pelas suas típicas pequenas ruas e seu fascinante  
Teatro Grego.

18° DIA – TAORMINA / SIRACUSA / CATÂNIA / TAORMINA
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, conheceremos Siracusa, a mais bela  
colônia Grega da Sicília. Visitaremos a famosa “Fontana Aretusa“, sua área  
arqueológica com o maravilhoso Teatro. Após o almoço (NÃO INCLUSO), 
na pequena Ilha barroca de Ortigia, no centro antigo de Siracusa,  
continuaremos a nossa viagem com destino a Catânia, cidade conhecida 
por seu estilo barroco original e por suas ruas construídas com pedra de lava 
negra do Monte Etna. Faremos um passeio pela Via Etnea, a rua barroca “Via 
Crociferi”, a Piazza Duomo com a Catedral e a estátua “Liotru”, símbolo da 
cidade, conheceremos o Anfiteatro Romano, a Ópera, a Universidade, e o  
Palácio Nobre de Biscari. No final da visita, retornaremos ao hotel em  
Taormina. Noite livre.

19° DIA – TAORMINA / CATÂNIA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Catânia INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último  
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro 
dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

24 VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA E SICÍLIA Final do Tour

Toscana
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TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, turística superior e primeira INCLUSO  
  café da manhã BUFÊ;
• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira superior INCLUSO café da  
  manhã BUFÊ;
• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria Primeira Superior e Luxo INCLUSO 
 café da manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
•  Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma;

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
•  Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo e do mar o permitam;
•  Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE;
• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslado PRIVADO INCLUSO SEMPRE em transporte de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou
  Espanhol do aeroporto de Veneza até o hotel de Veneza; 
• Traslado INCLUSO Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• 01 almoço BUFÊ degustação em San Gimignano.

• 03 refeições INCLUSAS e 01 welcome drink INCLUSO:
• 01 Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Veneza;
• 01 Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma
  taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Ai Mercanti (ou similar) em Veneza;
• 01 Almoço BUFÊ degustação INCLUSO em San Gimignano;
• 01 Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa ) INCLUSO com uma
  taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante La Antica Trattoria (ou similar) de Sorrento;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

• Traslado PRIVADO INCLUSO SEMPRE em transporte de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou
  Espanhol do aeroporto de Veneza até o hotel de Veneza;
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Ferry de Nápoles a Palermo INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Refeições

Transportes

Guia e Outros serviços
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HOTÉIS DO TOUR :

TOUR CLASSIC TOUR PREMIUM TOUR PREMIUM PLUS

CIDADE

T    TURÍSTICACATEGORIAS P    PRIMEIRA L    LUXOPS    PRIMEIRA SUPERIORTS    TURÍSTICA SUPERIOR

HOTÉIS HOTÉIS HOTÉIS 

Hilton Molino Stucky   L
JW Marriott Venice  PS

Grand Minerva   PS
Grand Baglioni  PS

Castello di Petrata   L
Nun Assisi Relais & SPA Museum PS

Una Roma   PS
NH Collection Roma Palazzo
Cinquecento  PS
Antiche Mura   PS
Grand Angiolieri  PS

Veneza (Mestre)  Hilton Garden Inn Mestre  P
  Four Points by Sheraton  
  Venice Mestre  P
  NH Laguna Palace   P
  Antony Mestre   P

Florença   Club    P
  Diplomat    P

Assis   Dei Priori    T
  Casa Leonori   P
  Grand Assisi   P
Roma   Smart    P
  Best Western Universo  TS

Sorrento

De Nápoles a Palermo

Palermo

Agrigento

Taormina

Santa Marina   P
Mônaco & Grand Canale  P
All´Angelo  P
Starhotel Splendid Venice  PS
Kette    P
Cavalletto e Doge  
Orseolo    P 
Gabrielli   P
AC Firenze / Albani   P
Starhotel Michelangelo / Ambasciatori P
Starhotel Tuscany / Diplomat P
Cenacolo Assisi   P
Giotto    P
Grand Assisi   P
NH Leonardo da Vinci  P
Cicerone   P
The Building   P
Art Hotel Grand Paradiso  PS 
Grand Hotel Vesuvio  P
Ferry   P
Ambasciatori   P
Mercure Palermo Centro  P
Mercure Palermo Excelsior  P
Centrale Palace   P
Garibaldi    P
Blu Hotel Kaos   P
Colleverde Park   P
Dioscury Bay Palace   P
Exclusive / Della Valle  P
Kore    P
Villa Paradiso   P
Excelsior Palace   P
Villa Belvedere   P
Villa Deodoro   P

CAT CAT CAT

NOTA IMPORTANTE: POR RESTRIÇÕES DE IDADE, O HOTEL ART GRAND PARADISO DE SORRENTO NÃO ACEITA PASSAGEIROS MENORES DE 14 ANOS,
SENDO ASSIM PASSAGEIROS NESTE CASO SE HOSPEDARÃO EM UM HOTEL DIFERENTE EM SORRENTO.

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Capri

Tradicional gôndola em Veneza
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Roma

Nápoles
Amal�

Sorrento

Taormina
Piazza 

Armerina Etna

Palermo

Siracusa
CatâniaAgrigento

Selinunte

Érice
Monreale

Capri

ITÁLIA

CROÁCIA

MONTENEGRO

SÉRBIA

ALBANIA

MACEDÔNIA

GRÉCIA

TUNÍSIA

BÓSNIA E 
HERZEGOVINA

Siracusa - Sicília
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Roma

Nápoles
Amal�

Sorrento

Taormina
Piazza 

Armerina Etna

Palermo

Siracusa
CatâniaAgrigento

Selinunte

Érice
Monreale

Capri

MACEDÔNIA

GRÉCIA

27
PAIXÃO SICILIANA: PALERMO A CATÂNIA

08 dias e 06 noites

 Tour Premium

BULGÁRIA

Selinunte Piazza
Armerina

Agrigento
1 noite Etna

Monreale

Siracusa

Catânia

Érice

 Palermo
2 noites

 Taormina
3 noites

Início do 
Tour

Final do 
Tour

26

ROMA COM COSTA AMALFITANA
07 dias e 05 noites

 Tour Premium

Roma
2 noites

Roma

Nápoles

Capri

Amalfi

Sorrento
3 noitesInício do 

Tour

Final do 
Tour

25
ROMA COM COSTA AMALFITANA E SICÍLIA

14 dias e 12 noites

 Tour Premium

Roma
2 noites

Ferry de 
Nápoles a 
Palermo 

1 noite

Selinunte Piazza
Armerina

Agrigento
1 noite Etna

Nápoles

Capri

Amalfi

Monreale

Siracusa

Catânia

Sorrento
3 noites Érice

 Palermo
2 noites

 Taormina
3 noites

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / ROMA
Apresentação no aeroporto com destino a Roma.

2° DIA – ROMA
Chegada a Roma, a capital da Itália. Traslado SEM ASSISTENTE do Aeroporto  
de Roma até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro  
encontrará os passageiros no hotel. Noite livre

3° DIA - ROMA
Café da manhã BUFÊ. City tour panorâmico para conhecer as mil faces de 
Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de  
Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca com  
suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos o menor 
estado do planeta, o Vaticano, com a Praça de São Pedro e sua imponente 
Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite livre.

4° DIA - ROMA / SORRENTO
Café da manhã BUFÊ. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania  
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade moldada  
sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras muralhas que  
terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no golfo de Nápoles. 
A cidade dá nome à península que, deliciosamente, encanta os visitantes 
atraídos por seus belos panoramas. Acomodação e hospedagem no hotel. 
Noite livre. 
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ROMA COM COSTA AMALFITANA

ROMA COM COSTA AMALFITANA E SICÍLIA

Início do Tour

Por do Sol em Positano

5° DIA - SORRENTO / CAPRI / SORRENTO
Café da manhã BUFÊ e dia dedicado à “Meca de artistas e poetas”, Capri.  
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo mar e  
permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta de Capri e o 
ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, tomaremos o barco de 
retorno a Sorrento. Noite livre.

6° DIA - SORRENTO / POSITANO / AMALFI / SORRENTO
Café da manhã BUFÊ. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da  
exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul da 
costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem rica por 
suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com o mar e 
a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores espelham na sua  
simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos desde o alto em  
Positano. NOTA IMPORTANTE: O ônibus não entra em Positano. Almoço 
livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento. Noite livre.

7° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / ROMA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve city tour pano-
râmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no centro  
do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica de Campi  
Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um riquíssimo centro  
histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São Carlo, Palazzo Reale, 
a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San Francesco e a Gale-
ria Umberto I. Seguiremos viagem pela autoestrada Del Sole para retornar 

26 ROMA COM COSTA AMALFITANA Final do Tour

Conhecer os encantos da capital Roma e ainda fazer uma rota completa pela Costa Amalfitana, tendo a oportunidade de admirar verdadeiras pinturas de paisagens 
únicas. Viver as maravilhas da Ilha de Capri, ter a oportunidade de conhecer a mundialmente famosa Gruta Azul.  E não bastasse tudo isto, conheceremos o melhor da 
Ilha da Sicília, cercada pelo Mar Mediterrâneo.
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Cidade medieval de Siena

a Roma direto ao aeroporto onde embarcaremos de volta ao Brasil.  
NOTAS IMPORTANTES: Em algumas saídas deste Tour o Guia Brasileiro 
acompanhará os passageiros até a Sicília, sendo que o percurso de Nápo-
les até o aeroporto de Roma será feito por um Guia local falando Portu-
guês. A chegada no Aeroporto de Roma no último dia neste Tour é apro-
ximadamente às 19h, portanto é importante que, se o passageiro estiver 
voltando ao Brasil neste dia, o voo de retorno seja reservado em horário de 
partida que tenha uma diferença de pelo menos mais 3 horas.

7° DIA - SORRENTO / NÁPOLES / PALERMO
Café da manhã BUFÊ. Sairemos bem cedo para um breve city tour  
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no centro  
do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica de Campi  
Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um riquíssimo centro 
histórico, onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São Carlo, Palazzo Reale, a 
Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San Francesco e a Galeria 
Umberto I. Finalizada a visita, traslado ao Porto de Nápoles para embarque 
em Ferry com destino a Palermo.

8° DIA - PALERMO
Chegada a Palermo, a capital da Sicília, a maior Ilha do Mediterrâneo.  
Desembarque e Café da manhã BUFÊ. Traslado ao hotel INCLUSO.  
Acomodação e hospedagem no hotel. Restante do dia livre.

1º DIA DO TOUR 27  - BRASIL / PALERMO (ITÁLIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Palermo.  

2º DIA DO TOUR 27 - PALERMO
Chegada a Palermo, a capital da Sicília, a maior Ilha do Mediterrâneo. Traslado 
SEM ASSISTENTE do aeroporto de Palermo até o hotel INCLUSO. Restante do 
dia livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros 
no final do dia no hotel. 
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PAIXÃO SICILIANA: PALERMO A CATÂNIA

Final do Tour

Continua o Tour

Início  do Tour

9° DIA (3º DIA DO TOUR 27) – PALERMO / MONREALE / PALERMO
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade onde passaremos pelo  
Palácio Real, centro do poder desde o período bizantino, o Duomo e a  
Capela Palatina. Finalizada a visita, seguiremos com destino a Monreale, onde  
admiraremos a Catedral Normanda com seus esplêndidos mosaicos do  
século XII e o Claustro do Mosteiro Benedictino de arquitetura moura.  
Finalizada a visita, regresso a Palermo.

10° DIA (4º DIA DO TOUR 27) – PALERMO / ÉRICE / SELINUNTE / 
AGRIGENTO
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã sairemos com destino a Agrigento, para 
conhecer a belíssima área de Trapani, com seus vinhedos famosos em todo 
o mundo. Visitaremos a fascinante Érice, uma pequena aldeia medieval com 
origem na Grécia antiga, localizada numa pequena colina, onde será possível 
desfrutarmos de uma vista fantástica sobre as ilhas Egadi e ter uma prova 
de seus típicos biscoitos de amêndoas. Na parte da tarde continuaremos a  
nossa visita ao Parque arqueológico de Selinunte, o maior do Mediterrâneo.  
No final da tarde, chegaremos a Agrigento. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre.

11° DIA (5º DIA DO TOUR 27) – AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / 
TAORMINA
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã visitaremos o maravilhoso “Vale dos  
Templos”, um verdadeiro museu ao ar livre. O Templo da Concórdia, o  
Templo de Hércules, o Templo de Giunone, o Templo de Castor, e o Templo 
de Pólux representam os exemplos mais belos da civilização grega na Sicília.  
Finalizada a visita, continuaremos até Piazza Armerina, no coração da  
Sicília, onde visitaremos “Villa Romana del Casale”, famosa por seus fantásticos  
mosaicos que retratam a vida cotidana e as guerras na Antiga Roma. Finalizada 
a visita, continuaremos a nossa viagem com destino a Taormina. Acomodação 
e hospedagem no hotel.
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27

25

PAIXÃO SICILIANA: PALERMO A CATÂNIA Final do Tour

HOTÉIS DO TOUR :
TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA

Roma   NH Leonardo da Vinci  P
  Cicerone    P
  The Building   P
Sorrento   Art Hotel Grand Paradiso  P
  Grand Hotel Vesuvio   P
  Ferry    P
Palermo   Ambasciatori   P
  Mercure Palermo Centro  P
  Mercure Palermo Excelsior  P
  Centrale Palace   P
  Garibaldi    P
Agrigento   Blu Hotel Kaos   P
  Colleverde Park   P
  Dioscury Bay Palace   P
  Exclusive / Della Valle  P
  Kore    P
Taormina   Villa Paradiso   P
  Excelsior Palace   P
  Villa Belvedere   P
  Villa Deodoro   P

HOTÉIS CAT

Siracusa - Sicília

NOTA IMPORTANTE: POR RESTRIÇÕES DE IDADE, O HOTEL ART GRAND PARADISO DE SORRENTO NÃO ACEITA PASSAGEIROS MENORES DE 14 ANOS,
SENDO ASSIM PASSAGEIROS NESTE CASO SE HOSPEDARÃO EM UM HOTEL DIFERENTE EM SORRENTO.

De Nápoles a Palermo

12° DIA (6º DIA DO TOUR 27) - TAORMINA / MONTE ETNA / TAORMINA
Café da manhã BUFÊ. A manhã será dedicada a uma fantástica excursão 
pelo Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Através da paisagem  
fascinante, vamos chegar a uma altura de 2.000 metros, onde vamos  
desfrutar de um fantástico panorama do Mar Jônico. Visita a uma adega para 
degustação de vinhos e produtos típicos da Sicília. À tarde, teremos tempo 
livre em Taormina, a pequena vila medieval chamada de a “Pérola do Mar  
Jônico”, famosa pelas suas típicas pequenas ruas e seu fascinante Teatro  
Grego.

13° DIA (7º DIA DO TOUR 27) – TAORMINA / SIRACUSA / CATÂNIA / 
TAORMINA
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã conheceremos Siracusa, a mais bela  
colônia Grega da Sicília. Visitaremos a famosa “Fontana Aretusa“, sua área  
arqueológica com o maravilhoso Teatro. Após o almoço (NÃO INCLUSO)  
na pequena Ilha barroca de Ortigia, no centro antigo de Siracusa,  
continuaremos a nossa viagem com destino a Catânia, cidade conhecida 
por seu estilo barroco original e por suas ruas construídas com pedra de lava 

negra do Monte Etna. Faremos um passeio pela Via Etnea, a rua barroca “Via 
Crociferi”, a Piazza Duomo com a Catedral e a estátua “Liotru”, símbolo da 
cidade, conheceremos o Anfiteatro Romano, a Ópera, a Universidade, e o  
Palácio nobre de Biscari. No final da visita retornaremos ao hotel em  
Taormina. Noite livre.

14° DIA (8º DIA DO TOUR 27) – TAORMINA / CATÂNIA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Catânia INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último  
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia  
Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída.

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
•  Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma;
•  Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo o permitam;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Ferry de Nápoles a Palermo INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

Calcada de pedra ao lado do Coliseu
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Vinícola - Toscana
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Florença

Castellina in Chianti

Tour Premium

Castellina in Chianti
5 noites

Florença
2 noites

28
CULTURA E GASTRONOMIA NOS CAMPOS VERDES DA TOSCANA

09 dias e 07 noites

ITÁLIA CROÁCIA

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1º DIA - BRASIL / FLORENÇA
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Florença com 
conexão.

2º DIA - FLORENÇA
Chegada a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento italiano. 
Traslado privativo SEM ASSISTENTE desde o aeroporto até o hotel INCLUSO. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. 
Acomodação no hotel e restante do dia livre. À noite, jantar de boas-vin-
das INCLUSO no Restaurante La Loggia ou similar na cidade de Florença, 
onde será servido um menu de 3 pratos SEM bebidas. No final do jantar 
retorno ao hotel.

3º DIA - FLORENÇA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída para visita panorâmica INCLUSA, onde 
caminharemos a pé pelas ruas históricas da cidade, com assistência e  
comentários de guia local falando Português ou Espanhol. Descobriremos a 
beleza das Artes de gênios como Michelângelo, Leonardo da Vinci e Giotto. 
Veremos a Praça da Signoria, a Ponte Vecchio com o Duomo e o Batistério. 
Também visitaremos a Galleria dell’Academia (INGRESSO INCLUSO), que 
a briga as magníficas esculturas gigantes em mármore criadas por  
Michelângelo, incluindo o seu famoso David, uma de suas esculturas  
renascentistas mais famosas e importantes do autor, onde o herói bíblico é 
representado na pedra com realismo anatômico impressionante. No final da 
visita, retorno ao hotel. Restante do dia livre.

4º DIA - FLORENÇA / GAIOLLE IN CHIANTI / CASTELLINA IN CHIANTI
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, sairemos com Guia Brasileiro acompa-

nhante, em direção a Gaiolle in Chianti, onde chegaremos após viagem  
rodoviária de aproximadamente 70 quilômetros. Aqui, faremos uma  
degustação de vinhos típicos da Toscana INCLUINDO quatro variedades: 
Meleto Vintage, Chianti Classico DOCG, Chianti Classico DOCG Riserva  
Vigna Case e Rainero, acompanhados por um prato de massa, queijos da  
Toscana e azeite extra virgem orgânico. A seguir, continuaremos em direção a  
Castellina in Chianti, onde chegaremos após viagem de aproximadamente 25  
quilômetros. Acomodação e hospedagem em típico hotel local. Restante do 
dia livre.

5º DIA - CASTELLINA IN CHIANTI / INTERIOR DA TOSCANA / 
CASTELLINA IN CHIANTI
Café da manhã BUFÊ. Saída com Guia Brasileiro acompanhante, em direção 
 ao interior da região da Toscana, onde teremos um dia inteiro de Aula 
de Culinária típica da região de Chianti INCLUSA numa típica Fazenda da  
Toscana; com especialidade nas famosas massas frescas tais como:  
pappardelle, tagliatelle, tagliolini ou o típico ravioli de Maremma, recheado 
com ricota fresca e ervas. Teremos também o nhoque de batata temperado 
com molhos tradicionais. Iremos preparar igualmente pães especiais, além 
de pizzas e ciaccini (um tipo muito especial de pão), legumes grelhados  
(pimentão, abobrinha, berinjela) marinados em Vinagre Balsâmico. Tudo 
isso será degustado junto com diferentes variedades de mel, queijo  
pecorino acompanhado por um excelente vinho Chianti Clássico. A aula de  
culinária continua com os principais cursos: pratos de carne, tortas vegetais e 
vários flans. Finalizaremos com a degustação do sorvete de baunilha regado 
com vinagre balsâmico de Acetaia - uma experiência de degustação única.  
Todos os cursos incluem a degustação de 5 tipos de vinhos. Após o almoço  
INCLUSO, preparado pelos próprios participantes, retornaremos ao hotel 
em Castellina in Chianti após viagem de aproximadamente 10 quilômetros.  
Restante do dia livre.

28 CULTURA E GASTRONOMIA NOS 
CAMPOS VERDES DA TOSCANA

Início do Tour

Castellina in Chianti

A Itália oferece inúmeras oportunidades de aprendizado, seja em vinícolas de renome internacional ou em fazendas de cultivo de oliveiras. O visitante irá vivenciar a 
verdadeira gastronomia italiana, além de conhecer cidades belíssimas que geralmente não fazem parte dos circuitos turísticos tradicionais.
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6º DIA - CASTELLINA IN CHIANTI / ROCCA DELLE MACIE / 
BARBERINO DI MUGELLO / CASTELLINA IN CHIANTI
Após o café da manhã BUFÊ, sairemos com Guia Brasileiro acompanhante, 
em direção a Rocca delle Macie que fica a apenas 5 quilômetros do hotel 
de Castellina in Chianti. Lá, faremos uma degustação INCLUSA de vinhos 
na Vinícola Rocca delle Macie acompanhado por pão, biscoitos e azeite. À 
tarde, visita INCLUSA ao Outlet Design da cidade de Barberino di Mungello,  
distante 80 quilômetros de Rocca delle Macie, onde teremos tempo livre para  
compras. No final da visita, retornaremos ao hotel em Castellina in Chianti, 
onde chegaremos após viagem de 70 quilômetros. Restante do dia livre.

7º DIA - CASTELLINA IN CHIANTI / SIENA / SAN GIMIGNANO / 
CASTELLINA IN CHIANTI
Logo após o café da manhã BUFÊ, sairemos para uma visita panorâmica  
INCLUSA por duas belas cidades: Siena e San Gimignano, com Guia Brasileiro 
acompanhante. Chegaremos a Siena após viagem de aproximadamente 30 
quilômetros. Siena é a essência de uma cidade medieval italiana. Ao longo 
dos séculos, os habitantes de Siena preservaram a aparência gótica da  
cidade, adquiridas entre os séculos XII e XV. Toda a cidade de Siena foi  
construída em torno da Piazza del Campo, além de ter sido concebida 
como uma obra de arte que combina com a paisagem circundante. Após a  
visita panorâmica com guia local falando Português ou Espanhol em Siena,  
percorreremos aproximadamente 30 quilômetros para chegar em San  
Gimignano. Lá, teremos um almoço (INCLUSO) de 3 pratos COM bebidas 
na Fazenda San Donato ou similar, localizada em uma pequena aldeia me-
dieval situada entre as colinas verdes de San Gimignano. Após o almoço, fa-
remos visita panorâmica à cidade histórica amuralhada de San Gimignano, 
com guia local falando Português ou Espanhol, também conhecida como 
“Cidade das Belas Torres”, é famosa por sua arquitetura medieval, e também 
pelos bem preservados edifícios dentro das muralhas, que incluem tanto  
arquitetura românica como gótica. Ao término do passeio, retornaremos 
ao hotel em Castellina in Chianti após viagem de aproximadamente 30 

 quilômetros. Restante do dia livre.

8ºDIA - CASTELLINA IN CHIANTI / PIENZA / BUONCONVENTO / 
CASTELLINA IN CHIANTI
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Pienza, onde faremos uma vi-
sita panorâmica INCLUSA com Guia Brasileiro acompanhante. Chegaremos 
em Pienza após viagem de aproximadamente 80 quilômetros. Foi em Pienza 
que os conceitos urbanísticos renascentistas foram colocados em prática. 
Esta nova visão do espaço urbano foi realizada na praça conhecida como 
Piazza Pio II e os prédios ao redor: o Palácio Piccolomini, o Palácio Borgia e 
da Catedral com o seu puro exterior Renascentista e interior em estilo Gótico 
tardio de igrejas do sul da Alemanha. Após a visita, iremos conhecer uma 
Queijaria com direito a degustação (INCLUSA) de queijos locais. Em seguida, 
continuaremos a nossa viagem rumo a Buonconvento, onde chegaremos 
após viagem de aproximadamente 30 quilômetros. Buonconvento é consi-
derada uma das mais belas aldeias antigas da Itália e ali faremos uma visita 
panorâmica INCLUSA com Guia Brasileiro acompanhante com tempo livre 
para compras. Após a visita, retornaremos ao hotel em Castellina in Chianti, 
em viagem de aproximadamente 50 quilômetros. Restante do dia livre.

9º DIA - CASTELLINA IN CHIANTI / FLORENÇA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ e saída com destino ao aeroporto de Florença com 
Guia Brasileiro acompanhante, onde chegaremos após uma viagem de  
aproximadamente 50 quilômetros. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros no translado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é  
possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que 
o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia 
Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída.

28 CULTURA E GASTRONOMIA NOS 
CAMPOS VERDES DA TOSCANA

Final do Tour

Vista Panorâmica de Siena
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotel categoria primeira em Florença, com café da manhã BUFÊ;
•  Alojamento em apartamento standard em hotel típico da Toscana, com café da manhã BUFÊ.

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol ou com o Guia      
  Brasileiro acompanhante;
•  Visita panorâmica INCLUSA de meio dia a pé em Florença com Guia local falando Português ou Espanhol no 3º dia;
•  Ingresso INCLUSO na Galleria dellʼAccademia durante a visita panorâmica de meio dia em Florença no 3º dia;
•  Aula INCLUSA de Culinária típica da região de Chianti em uma típica Fazenda da região da Toscana, com Guia  
  Brasileiro acompanhante no 5º dia;
•  Visita INCLUSA a um Outlet Design da cidade de Barberino di Mugello no 6º dia;
•  Visita panorâmica INCLUSA de meio dia em Siena com Guia local falando Português ou Espanhol no 7º dia;
•  Visita panorâmica INCLUSA de meio dia em San Gimignano com Guia local falando Português ou Espanhol no 7º dia;
•  Visita panorâmica INCLUSA em Pienza com Guia Brasileiro acompanhante no 8º dia;
•  Visita INCLUSA a uma típica Queijaria local no 8º dia;
•  Visita panorâmica INCLUSA em Buonconvento com Guia Brasileiro acompanhante no 8º dia;

• Guia Brasileiro acompanhante INCLUSO desde o  
  2º até o 9º dia;
• Guia local falando Português ou Espanhol na     
  visita panorâmica a cidade de Florença no 3º dia;
• Guia local falando Português ou Espanhol na visita  
  panorâmica a cidade de Siena no 7º dia;
• Guia local falando Português ou Espanhol na visita  
  panorâmica a cidade de San Gimignano no 7º dia. 
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSOS  
  (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo 20 kg, por   
  pessoa INCLUSA.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços
HOTÉIS DO TOUR :

TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA

Florença

Interior da Toscana

HOTÉIS 

Cerretani Firenze ou similar
AC Firenze ou similar 
Albani ou similar 
Starhotel Michelangelo ou similar 
Bernini Palace ou similar
hotel típico da Toscana

CAT

P
P
P
P
P
P

TOUR PREMIUM

• 6 refeições INCLUSAS: 04 Degustações, 01 Almoço e 01 Jantar, como segue:
• Jantar de boas-vindas INCLUSO no Restaurante La Loggia ou similar na cidade de Florença com menu de 3    
  pratos SEM bebidas no 2º dia;
• Degustação de Vinhos típicos da Toscana INCLUSA acompanhados por um prato de massa, queijos da Toscana e  
  Azeite extra Virgem orgânico na cidade de Gaiolle in Chianti no 4º dia;
• Degustação/ Almoço INCLUSO preparado pelos participantes no Interior da Toscana no 5º dia com degustação  
  do sorvete de baunilha regado com vinagre balsâmico de Acetaia e com degustação de 5 tipos de vinhos;
• Degustação de Vinhos INCLUSA na Vinícola Rocca delle Macie acompanhado por pão, biscoitos e azeite, na  
  cidade de Rocca delle Macie no 6º dia;
• Almoço INCLUSO de 3 pratos SEM bebidas na Fazenda San Donato ou similar, localizada em uma pequena aldeia  
  medieval situada entre as colinas verdes de San Gimignano no 7º dia;
• Degustação de Queijos INCLUSA na visita a uma típica Queijaria local no 8º dia;

Refeições

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Ilha Hvar - Croácia
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JÓIAS DO MEDITERRÂNEO



Zagreb

Plitvice

Saraievo

Sucuraj
MedjugorjeHvar

Drvenik

Trogir

Mostar

Split

Zadar

Opatija

Postojna

Ljubljana

Dubrovnik

Baía de Kotor

ITÁLIA

HUNGRIA

SÉRVIA

ALBÂNIA

MONTENEGRO

MACEDÔNIA

CROÁCIA

BÓSNIA E
HERZEGOVINA

ÁUSTRIA

Vista aérea de Split
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Zagreb

Plitvice

Saraievo

Sucuraj
MedjugorjeHvar

Drvenik

Trogir

Mostar

Split

Zadar

Opatija

Postojna

Ljubljana

Dubrovnik

Baía de Kotor

BULGÁRIA

ROMÊNIA

CROÁCIA, BÓSNIA-HERZEGOVINA E MONTENEGRO
 DE ZAGREB A DUBROVNIK

09 dias e 07 noites

Tour Premium

Dubrovnik 
3 noites

Saraievo
2 noites

Plitvice Baía de Kotor

Medjugorje

Mostar
Zagreb 
2 noites

30

Início do 
Tour

Final do 
Tour

ENCANTADORA CROÁCIA
17 dias e 15 noites

Tour Premium  |  Tour Premium Plus

Dubrovnik 
3 noites

Saraievo
2 noites

Plitvice Baía de Kotor

Medjugorje Hvar
2 noites

Drvenik Opatja 
1 noite

Zagreb
1 noite Mostar

Zagreb 
2 noites Sucuraj Zadar Postojna

  Ljubljana
2 noites

29

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

Trogir

Split 
2 noites

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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30

29
CROÁCIA, BÓSNIA-HERZEGOVINA E MONTENEGRO
DE ZAGREB A DUBROVNIK

ENCANTADORA CROÁCIA
Início do Tour

ticos medievais. Em Kaptol, antigo assentamento religioso, destaca-se o Palá-
cio Episcopal. Apreciaremos as belas igrejas e os palácios góticos e barrocos, 
como a Catedral de Santo Estevão, a Igreja de São Marcos e o Convento de 
Santa Clara, sede do Museu da cidade. Noite livre.
No Tour Premium Plus: Jantar standard de boas-vindas de três pratos  
(entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da 
casa INCLUSA no Restaurante Gallo de Zagreb (ou similar).

4° DIA - ZAGREB / SARAIEVO (BÓSNIA-HERZEGOVINA)
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Saraievo via Slavonski Brod. Chega-
da em Saraievo. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

5° DIA - SARAIEVO
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica de meio dia por Saraievo, uma das 
cidades mais orientais e de maior diversidade cultural da Europa, que esteve 
mais de 300 anos sob o poder dos turcos até a chegada do império Austro-
-Húngaro no fim do século XIX. O império teve fim quando o Arquiduque 
Franz Ferdinand foi assassinado em Saraievo, originando a primeira Guerra 
Mundial. Durante nossa visita, caminharemos pelo antigo centro histórico 
e cultural conhecendo a Biblioteca Nacional de 1896, o Bascarsija (a antiga 
área de comércio turco), o Museu de Saraievo, a Igreja Ortodoxa de 1539, a 
Sinagoga de 1581, a Catedral Católica Romana de 1889, a Mesquita de Gazi 
Husrev- Beg, considerada a mais importante estrutura Islâmica do país e um 
exemplo de arquitetura otomana e a Ponte Latina, aonde o Arquiduque  
Franz Ferdinand foi assassinado em 28 de junho de 1914. Visitaremos com 
INGRESSO INCLUSO, o Museu do Túnel da Guerra de Saraievo, chamado  
também de “Túnel da Vida”, que salvou a vida de milhares de pessoas na 
Guerra de 1992 a 1995 quando a cidade foi sitiada. A estimativa é de que por 

1° DIA - BRASIL / ZAGREB (CROÁCIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Zagreb,
com conexão.

2° DIA - ZAGREB
Chegada à bela capital da Croácia. Zagreb é a maior cidade do país, uma 
metrópole que soube conservar o espírito de épocas passadas e, ao mesmo 
tempo, incorporar as comodidades da vida moderna. Para o Tour Premium 
traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Zagreb até o hotel INCLUSO  
Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros   
no hotel. No Tour Premium Plus: Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em 
carro de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do 
aeroporto de Zagreb até o hotel de Zagreb. Acomodação e hospedagem 
no hotel. Noite livre. Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel 
de Zagreb. 

3° DIA – ZAGREB / PARQUE NACIONAL DE PLITVICE / ZAGREB
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino ao Parque Nacional de Plitvice, onde 
faremos uma visita panorâmica, conhecendo alguns de seus lagos e cacho-
eiras naturais (ENTRADA INCLUSA). ALMOÇO INCLUSO no Parque. Após re-
feição retorno a Zagreb. Chegada em Zagreb. Após a chegada, visita pano-
râmica por Zagreb que está assentada sobre as cidades de Gradec e Kaptol. 
Gradec, ou Gornji Grad, antigo povoado real, foi fortificada contra os ataques 
dos tártaros no século XIII e ainda conserva algumas de suas muralhas e pór-

Vista Panorâmica de Ljubljana 
Com mais de mil ilhas, muitos dias de sol, um verão convidativo, um mar de águas claras e paisagens belíssimas. A Croácia fez parte da antiga Iugoslávia. Em 1991, 
após um plebiscito, o país se separou da Iugoslávia, se tornando independente. Até 1995 esteve em guerra e só a partir deste ano é que conseguiu assegurar a paz. 
Neste completo roteiro pelo país, você conhecerá a capital Zagreb, importante centro financeiro e universitário, mas é em Dubrovnik que você vai se emocionar com 
esta cidade milenar, cercada por muralhas originais, um verdadeiro museu vivo e patrimônio Mundial da UNESCO. E neste Tour ainda conhecerá Sarajevo, a capital da 
Bósnia-Herzegovina e sua rica história de lutas e guerras. Kotor em Montenegro com sua baía do Mar Adriático.
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XVI na qual ainda se realizam missas diárias. Aproveite a tarde para passe-
ar por esta pequena cidade com seus cafés e restaurantes e fazer compras 
em uma feirinha de artesanato local. Acomodação e hospedagem no hotel.  
Noite livre.

9° DIA - DUBROVNIK / BRASIL
Café de manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Dubrovnik INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompa-
nha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia 
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passagei-
ro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

10° DIA - HVAR
Café de manhã BUFÊ. Dia livre na Ilha de Hvar. Aproveite o dia para passeios 
marítimos no litoral da ilha ou caminhar pelas suas ruas de pedestres. Noite 
livre.

11° DIA - HVAR / SPLIT
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Split via ferry. Em Split, 
faremos passeio panorâmico com destaque para o magnífico Palácio do 
Imperador Diocleciano, construído em pedra branca (ENTRADA INCLUSA) e 
declarado pela UNESCO patrimônio da humanidade. Mais de 3000 pessoas 
ainda vivem dentro dos seus portais. Ali, encontraremos importantes ruínas 
arqueológicas, como o Templo de Júpiter, a Catedral de São Domingo e o 
Mausoléu de Diocleciano. Aproveitem a tarde para passear pela marina com 
os seus charmosos cafés e restaurantes de frutos do mar. Acomodação e  
hospedagem no hotel. Noite livre. 

12° DIA - SPLIT / TROGIR / SPLIT
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino à cidade de Trogir, 
tombada como patrimônio Cultural da Humanidde e localizada em uma  
pequena ilha ligada ao continente por uma ponte. Visita panorâmica a Trogir, 
com suas casas de pedra, igrejas e monastérios. No final da visita, retorno à 
Split. Tarde e noite livres.

13° DIA - SPLIT / ZADAR / OPATIJA
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Opatija via Zadar.   
Chegada e visita panorâmica à cidade de Zadar, destaque para o "Orgão 
do Mar", a Igreja de São Francisco, do século XVII, a Igreja de São Donato,  
construída em forma circular no século IX, com aspecto de um castelo,  
sobre as ruínas de um foro romano e a Catedral de Santa Anastácia. Seguire-
mos para Opatija, bela estância termal e um dos mais antigos centros turísti-
cos do Adriático. Acomodação e hospedagem no hotel.

este Túnel passaram mais de um milhão de pessoas e mais de vinte toneladas 
de comida durante o cerco à cidade de Saraievo. Noite livre.

6° DIA - SARAIEVO / MOSTAR / MEDJUGORJE / DUBROVNIK (CROÁCIA)
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Dubrovnik via Mostar, cidade 
na qual faremos uma visita panorâmica. Mostar é uma cidade de grandes  
belezas naturais localizada em um lindo vale onde o tranquilo Rio Neretva 
cruza a cidade. Seu maior símbolo é a Ponte Antiga, que é um exemplo do 
triunfo e da reconciliação de Mostar, construída pelos Otomanos em 1566, 
destruída na Guerra em 1993 e reconstruída em 2004. É uma grande honra 
cruzar esta ponte! Continuaremos a nossa viagem com destino a Medjugorje, 
um dos lugares mais importante de peregrinação do mundo por causa da 
aparição da Virgem Maria em 1981. Seguiremos então para a Croácia, com 
destino a Dubrovnik. Chegada a Dubrovnik, a “Pérola do Adriático”, uma das 
cidades de pedra mais belas do mundo. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre.

7° DIA - DUBROVNIK
Café da manhã BUFÊ. Visita à cidade, fundada no ano 600 pelos gregos, com 
ruas e praças (“placas” em croata) pavimentadas de mármore. Percorreremos 
a pé o centro antigo amuralhado, com suas belas e charmosas ruas, fontes, 
praças e monumentos. Apreciaremos a Catedral e visitaremos o Monastério  
Franciscano (ENTRADAS INCLUSAS). Dubrovnik faz parte do Patrimônio  
Mundial da Humanidade e conta com mais de 2.000 metros de magníficas 
muralhas em volta do centro antigo.

8° DIA - DUBROVNIK / BAÍA DE KOTOR (MONTENEGRO) / DUBROVNIK
Café da manhã BUFÊ. Neste dia, faremos uma belíssima excursão à República  
de Montenegro, no Mar Adriático. Margearemos o Golfo Boka Kotorska, 
onde se encontram as Baías de Topla, Tivat, Risan e Kotor, a ilha artificial de 
Nossa Senhora das Rocas e a ilha natural de San Jorge. Desfrutaremos uma 
bela vista do Golfo Boka Kotorska, chamado por sua beleza de “A Noiva do  
Adriático”. A Baía de Kotor, considerada pela UNESCO como patrimônio  
Mundial da Humanidade, é o único fiorde do Mediterrâneo e o mais  
setentrional da Europa. No final  da visita, regresso a Dubrovnik. 

9° DIA - DUBROVNIK / DRVENIK / SUCURAJ / HVAR
Café de manhã BUFÊ. Saída para a maravilhosa ilha de Hvar. Seguiremos  
margeando o Mar Adriático em direção ao porto de Drvenik, onde  
embarcaremos no ferry para a ilha de Hvar. Trinta e cinco minutos mais  
tarde chegaremos ao porto de Sucuraj, na ilha de Hvar. Chegar a ilha é  
praticamente atracar num daqueles paraísos perdidos e idílicos. Há quem 
diga que o lugar é uma espécie de Côte d’Azur croata. Seguiremos para a  
cidade de Hvar, onde faremos um passeio panorâmico. Hvar fez parte da 
história de incontáveis povos: gregos, romanos, bizantinos, eslavos, entre  
outros. Com tanta história, conhecer a parte antiga da cidade é, sem dúvida, 
ver a magia de perto. O centro é composto pela praça Trg Svetog Stjepana e 
pela Catedral de mesmo nome, uma impressionante construção do século 

30 CROÁCIA, BÓSNIA-HERZEGOVINA E MONTENEGRO
DE ZAGREB A DUBROVNIK

Final do Tour

29 Continua o Tour
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14° DIA - OPATIJA / POSTOJNA (ESLOVÊNIA) / LJUBLJANA 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita à cidade de Postojna, onde visitaremos 
a Caverna de Postojna (ENTRADA INCLUSA), considerada uma das maiores 
do mundo, com mais de 20 quilômetros de extensão.  NOTA  IMPORTANTE:  
A temperatura no interior das Cavernas é de aproximadamente 10 
graus, portanto é recomendável levar roupa adequada. No fim da visita,  
continuaremos com destino a Ljubljana. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre.

15° DIA - LJUBLJANA / LAGO BLED / LJUBLJANA 
Café da manhã BUFÊ. Saída para o pitoresco Lago Bled, que foi durante muitos 
anos, o principal destino turístico da Eslovênia. Chegada e visita panorâmica 
apreciando seu imponente castelo (ENTRADA INCLUSA), e o famoso Lago 
Bled de águas verde esmeralda, com sua pequena ilha que abriga a Igreja de 
Santa Maria (ENTRADA INCLUSA), antiga igreja barroca construída sobre uma  
capela pré-românica. Faremos um passeio pelo Lago Bled. No fim da visita,  
retorno a Ljubljana. Chegada e visita panorâmica à bela capital eslo-
vena apreciando o Castelo, as três pontes, com destaque para a Pon-
te do Dragão, o Museu Nacional e o Teatro da Ópera. A cidade cres-
ceu em volta do Forte Grand, construído no século XII no alto de uma 
colina de onde se pode desfrutar uma esplêndida vista dos Alpes Julianos 
e dos Karawanke. Noite livre. No Tour Premium Plus: Jantar standard de  
despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa)  

INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Strelec  
(ou similar).

16° DIA - LJUBLJANA / ZAGREB
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre em Ljubljana. No início da tarde, saída com 
destino a Zagreb. Chegada em Zagreb. Acomodação e hospedagem no  
hotel. Noite livre.

17° DIA - ZAGREB (CROÁCIA) / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. No Tour Premium, traslado SEM ASSISTENTE do hotel 
até o aeroporto de Zagreb INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro  
NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é  
possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que 
o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia 
Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída.
No Tour Premium Plus: Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de 
luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do hotel de 
Zagreb até o aeroporto de Zagreb.

29 ENCANTADORA CROÁCIA Final do Tour

Dubrovnik
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

TOUR PREMIUM PLUS

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior,  
  INCLUSO café da manhã BUFÊ;
•  Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria primeira, primeira superior e luxo   
  INCLUSO café da manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol INCLUSO;
•  Ingresso INCLUSO no Parque Plitivice;
•  Ingresso INCLUSO para o Museu do Túnel da Guerra de Saraievo;
•  Ingresso INCLUSO para a Catedral e o Monastério Franciscano em Dubrovnik;
•  Ingresso INCLUSO para o Palácio do Imperador Diocleciano em Split;
•  Ingresso INCLUSO para as Cavernas de Postojna;
•  Ingresso INCLUSO no Castelo e na Igreja de Santa Maria em Bled;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 
• Traslado privado INCLUSO na chegada em Zagreb sempre em transporte de luxo privado com Assistente
  local falando Português ou Espanhol; 
• Traslado privado INCLUSO na saída de Zagreb sempre em transporte de luxo privado com Assistente local
  falando Português ou Espanhol.

• 01 refeição INCLUSA: 01 almoço em Plitvice. 

• 03 refeições INCLUSAS e 01 welcome drink INCLUSO:
• 01 Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Zagreb;
• 01 Jantar standard de boas-vindas de três pratos ( entrada, prato principal e sobremesa ) INCLUSO com uma
  taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Gallo de Zagreb (ou similar);
• 01 almoço em Plitvice;
• 01 Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma
  taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Strelec (ou similar);

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Ferry desde o Porto de Drvenik, até Sucuraj, na Ilha de Hvar;
• Ferry desde o Porto de Starigrad, na ilha de Hvar até Split;

• Traslado privado INCLUSO na chegada em Zagreb sempre em transporte de luxo privado com Assistente
  local falando Português ou Espanhol;
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Ferry desde o Porto de Drvenik, até Sucuraj, na Ilha de Hvar;
• Ferry desde o Porto de Starigrad, na ilha de Hvar até Split;
• Traslado privado INCLUSO na saída de Zagreb sempre em transporte de luxo privado com Assistente local
  falando Português ou Espanhol;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Refeições

Transportes

Guia e Outros serviços
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HOTÉIS DO TOUR :

Zagreb   Sheraton Zagreb   P 
  The Westin Zagreb  P 
  Amadria Park  Capital  P
Saraievo   Bristol    P
  Residence Inn By Marriott P 
 
Dubrovnik  Valamar Lacroma   PS
  Valamar Argosy   P
  Adria   P
  Kompas   P 
  
Hvar   Amfora / Riva  P
  Adriana    PS
 
Split   Atrium    P
  Radisson Blu Split   PS
  Park    P
  Marvie / Amphora  P 
 
Opatija   Astoria    P
  Admiral    P
  Palace Bellevue   P
  Imperial   P 
  Remisens Premium  
  Ambasador Opatija  P
  Amadria Villa Royal  P
  Amadria Park Grand 4 
  Opatijska Cvijeta Villa Camelia P
  Amadria Park Royal  P
 
Ljubljana   Best Western Premier Slon  P
  Radisson Blu Plaza   P
  Intercontinental Ljubljana PS
  Hotel M   P
  Grand Hotel Union  PS
  Rikli Balance  P

Zagreb   Sheraton Zagreb   P 
  The Westin Zagreb  P
  Amadria Park  Capital  P

Zagreb   Esplanade Zagreb   L 
  Le Premier   L

Saraievo   Central Sarajevo / President Sarajevo P
  Residence Inn  PS
  Novotel Bristol  P 
 
Dubrovnik  Grand Villa Argentina  PS
  Dubrovnik Palace  L 
  Rixos Libertas Dubrovnik L
   
Hvar   Adriana    PS
  Amfora Hvar Grand Resort L
 
Split   Radisson Blu Split   PS
  Marvie & Health  L 
  Atrium   P
  Amphora   P 
 
Opatija   Amadria Park Agava  P
  Continental  PS
  Amadria Villa Royal  P
  Amadria Villa Camelia P
  Amadria Park Grand 4 
  Opatijska Cvijeta Villa Camelia P
  Amadria Park Royal  P

 
 
Ljubljana   Grand Hotel Union   PS
  Radisson Blu Plaza Ljubljana L
  Best Western Premier Slon P
  Lev   P 
     

Zagreb   Esplanade Zagreb   L
  Le Premier   L

TOUR PREMIUM PLUSTOUR PREMIUM

CIDADE CIDADEHOTÉIS HOTÉIS CAT CAT

CATEGORIAS P    PRIMEIRA L    LUXOPS    PRIMEIRA SUPERIOR

Opatija - Croácia

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

Nota importante: este hotel fica localizado 
na cidade de Bled a 64km de Ljubljana
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 A sua melhor 
escolha para férias 

em Croácia

ISTRIA, DUBROVNIK, KRK IlhA, RAB IlhA, MAKARSKA

T +385 52 465 000
E reservations@valamar.com 
www.valamar.com



Pôr do Sol em Split - Croácia
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Zagreb

Sucuraj
Hvar

Drvenik

Trogir
Split

Zadar

Opatija

Postojna

Ljubljana

Dubrovnik

Baía de Kotor

ITÁLIA

HUNGRIA

SÉRVIA

ALBÂNIA

MONTENEGRO

ROMÊNIACROÁCIA

BÓSNIA E
HERZEGOVINA

ÁUSTRIA

CROÁCIA E ESLOVÊNIA DE DUBROVNIK A ZAGREB
14 dias e 12 noites

Tour Premium 
31

Dubrovnik 
3 noites

Baía de Kotor

Hvar
2 noites

Drvenik
Trogir

Opatja 
1 noite

Zagreb
2 noites 

Split 
2 noitesSucuraj Zadar Postojna

  Ljubljana
2 noites

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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CROÁCIA E ESLOVÊNIA DE DUBROVNIK A ZAGREB Início do Tour 4° DIA - DUBROVNIK / BAÍA DE KOTOR (MONTENEGRO) /
DUBROVNIK
Café da manhã BUFÊ. Neste dia, faremos uma belíssima excursão à República 
de Montenegro, no Mar Adriático. Margearemos o Golfo Boka Kotorska, 
onde se encontram as Baías de Topla, Tivat, Risan e Kotor, a ilha artificial de 
Nossa Senhora das Rocas e a ilha natural de San Jorge. Desfrutaremos uma 
bela vista do Golfo Boka Kotorska, chamado por sua beleza de “A Noiva do  
Adriático”. A Baía de Kotor, considerada pela UNESCO como Patrimônio  
Mundial da Humanidade, é o único fiorde do Mediterrâneo e o mais  
setentrional da Europa. No final da visita, regresso a Dubrovnik.

5° DIA - DUBROVNIK / DRVENIK / SUCURAJ / HVAR
Café de manhã BUFÊ. Saída para a maravilhosa ilha de Hvar. Seguiremos  
margeando o Mar Adriático em direção ao porto de Drvenik, onde  
embarcaremos no ferry para a ilha de Hvar. Trinta e cinco minutos mais 
tarde chegaremos ao porto de Sucuraj, na ilha de Hvar. Chegar a ilha é  
praticamente atracar num daqueles paraísos perdidos e idílicos. Há quem 
diga que o lugar é uma espécie de Côte d’Azur croata. Seguiremos para a 
cidade de Hvar, onde faremos um passeio panorâmico. Hvar fez parte da  
história de incontáveis povos: gregos, romanos, bizantinos, eslavos, entre  

1° DIA - BRASIL / DUBROVNIK (CROÁCIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Dubrovnik
com conexão.

2° DIA - DUBROVNIK (CROÁCIA)
Chegada à “Pérola do Adriático“, uma das cidades de pedra mais belas do 
mundo. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Dubrovnik até o hotel 
INCLUSO. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os 
passageiros no final do dia no hotel.

3° DIA - DUBROVNIK
Café da manhã BUFÊ. Visita à cidade fundada no ano 600 pelos gregos, com 
ruas e praças (“placas” em croata) pavimentadas de mármore. Percorreremos 
a pé o centro antigo amuralhado, com suas belas e charmosas ruas,  
fontes, praças e monumentos. Apreciaremos a Catedral e visitaremos o  
Monastério Franciscano (ENTRADAS INCLUSAS). Dubrovnik faz parte do  
Patrimônio Mundial da Humanidade e conta com mais de 2.000 metros de 
magníficas muralhas em volta do centro antigo.

Vista Panorâmica de Trogir - Croácia

A Eslovênia parece um lugar distante e exótico, mas na verdade, é a região mais moderna e desenvolvida daquilo que um dia foi Iugoslávia, um antigo país comunista, 
dominada pelos Servios que acabou se desintegrando em 6 republicas menores: Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Servia, Montenegro e Macedônia. E neste Tour 
você conhecerá em detalhes a Croácia, Montenegro e a Eslovênia
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pequena ilha ligada ao continente por uma ponte. Visita panorâmica a Trogir, 
com suas casas de pedra, igrejas e monastérios. No final da visita, retorno à 
Split. Tarde e noite livres.

9° DIA - SPLIT / ZADAR / OPATIJA
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Opatija via Zadar.   
Chegada e visita panorâmica à cidade de Zadar, destaque para o "Orgão 
do Mar", a Igreja de São Francisco, do século XVII, a Igreja de São Donato,  
construída em forma circular no século IX, com aspecto de um castelo,  
sobre as ruínas de um foro romano e a Catedral de Santa Anastácia. Seguire-
mos para Opatija, bela estância termal e um dos mais antigos centros turísti-
cos do Adriático. Acomodação e hospedagem no hotel.

10° DIA - OPATIJA / POSTOJNA (ESLOVÊNIA) / LJUBLJANA (ESLOVÊNIA)
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita à cidade de Postojna, onde visitaremos 
a Caverna de Postojna (ENTRADA INCLUSA), considerada uma das maiores 
do mundo, com mais de 20 quilômetros de extensão. NOTA IMPORTANTE: 
A temperatura no interior das Cavernas é de aproximadamente 10 graus, 
portanto é recomendável levar roupa adequada. 
No fim da visita, continuaremos com destino a Ljubljana. Acomodação e hos-
pedagem no hotel. Noite livre.

11° DIA - LJUBLJANA / LAGO BLED / LJUBLJANA
Café da manhã BUFÊ. Saída para o pitoresco Lago Bled, que foi durante  
muitos anos, o principal destino turístico da Eslovênia. Chegada e visita  
panorâmica apreciando seu imponente castelo (ENTRADA INCLUSA), e o  

outros. Com tanta história, conhecer a parte antiga da cidade é, sem dúvida, 
ver a magia de perto. O centro é composto pela praça Trg Svetog Stjepana e 
pela Catedral de mesmo nome, uma impressionante construção do século 
XVI na qual ainda se realizam missas diárias. Aproveite a tarde para passe-
ar por esta pequena cidade com seus cafés e restaurantes e fazer compras 
em uma feirinha de artesanato local. Acomodação e hospedagem no hotel.  
Noite livre.

6° DIA - HVAR
Café de manhã BUFÊ. Dia livre na Ilha de Hvar. Aproveite o dia para  
passeios marítimos no litoral da ilha ou caminhar pelas suas ruas de pedra,  
que guardam encantos de todas as civilizações que por ali passaram. Noite 
livre.

7° DIA - HVAR / SPLIT
Café de manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Split via ferry. Em Split, 
faremos passeio panorâmico com destaque para o magnífico Palácio do 
Imperador Diocleciano, construído em pedra branca (ENTRADA INCLUSA) 
e declarado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Mais de 3.000 
pessoas ainda vivem dentro dos seus portais. Ali, encontraremos importantes 
ruínas arqueológicas, como o Templo de Júpiter, a Catedral de São Domingo 
e o Mausoléu de Diocleciano. Aproveitem a tarde para passear pela marina 
com os seus charmosos cafés e restaurantes de frutos de mar. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre.
 
8° DIA - SPLIT / TROGIR / SPLIT
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino à cidade de Trogir, 
tombada como patrimônio Cultural da Humanidde e localizada em uma  

Opatija - Croácia
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famoso Lago Bled de águas verde esmeralda, com sua pequena ilha que  
abriga a Igreja de Santa Maria (ENTRADA INCLUSA), antiga igreja barroca 
construída sobre uma capela pré-românica. Faremos um passeio pelo Lago 
Bled. Chegada e visita panorâmica à bela capital eslovena apreciando o Cas-
telo, as três pontes, com destaque para a Ponte do Dragão, o Museu Nacional 
e o Teatro da Ópera. A cidade cresceu em volta do Forte Grand, construído 
no século XII no alto de uma colina de onde se pode desfrutar uma esplên-
dida vista dos Alpes Julianos e dos Karawanke. No fim da visita, retorno a  
Ljubljana. Noite livre.

12° DIA - LJUBLJANA / ZAGREB
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre em Ljubljana. No início da tarde, saída com 
destino a Zagreb. Chegada em Zagreb. Após a chegada, visita panorâmica 
por Zagreb que está assentada sobre as cidades de Gradec e Kaptol. Gradec, 
ou Gornji Grad, antigo povoado  real, foi fortificada contra os ataques dos tár-
taros no século XIII e ainda conserva algumas de suas muralhas e pórticos me-
dievais. Em Kaptol, antigo assentamento religioso, destaca-se o Palácio Epis-

31 CROÁCIA E ESLOVÊNIA DE DUBROVNIK A ZAGREB Final do Tour

Vista aérea de Zagreb

copal. Apreciaremos as belas igrejas e os palácios góticos e barrocos, como a 
Catedral de Santo Estevão, a Igreja de São Marcos e o Convento de Santa Clara, 
sede do Museu da cidade. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

13° DIA - ZAGREB
Café da manhã BUFÊ. Dia livre para explorar esta encantadora cidade. 
Possibilidade de compra do passeio opcional para o Parque em Plitvice.

14° DIA - ZAGREB (CROÁCIA) / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto 
de Zagreb INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompa-
nha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café    
  da manhã BUFÊ.

•  Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol INCLUSO;
•  Ingresso INCLUSO para a Catedral e o Monastério Franciscano em Dubrovnik;
•  Ingresso INCLUSO para o Palácio do Imperador Diocleciano em Split;
•  Ingresso INCLUSO para as Cavernas de Postojna;
•  Ingresso INCLUSO no Castelo e na Igreja de Santa Maria em Bled;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Ferry desde o Porto de Drvenik, até Sucuraj, na Ilha de Hvar;
• Ferry desde o Porto de Starigrad, na ilha de Hvar até Split;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :
TOUR PREMIUM

CATEGORIAS P    PRIMEIRA L    LUXOPS    PRIMEIRA SUPERIOR

Budva - Montenegro

Dubrovnik  Valamar Lacroma   PS
  Valamar Argosy   P
  Adria   P 
  
Hvar   Amfora / Riva  P
  Adriana    PS
 
Split   Atrium    P
  Radisson Blu Split   PS
  Park    P
  Marvie / Amphora  P
 
Opatija   Astoria    P
  Admiral    P
  Palace Bellevue   P
  Imperial   P 
  Remisens Premium  
  Ambasador Opatija  P
  Amadria Villa Royal  P
  Amadria Park Grand 4 
  Opatijska Cvijeta Villa Camelia P
  Amadria Park Royal  P

Ljubljana   Best Western Premier Slon  P
  Radisson Blu Plaza   P
  Intercontinental Ljubljana PS
  Hotel M / Grand Union P 
  Lev Ljubljana  PS
  Rikli Balance  P
 
 
Zagreb   Sheraton Zagreb   P 
  The Westin Zagreb  P
  Amadria Park  Capital  P

CIDADE HOTÉIS CAT

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

Nota importante: este hotel fica localizado 
na cidade de Bled a 64km de Ljubljana
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Istambul

Bursa
Ankara

Capadócia

Pamukkale
Konya

Mykonos

Santorini

Kusadasi
Atenas

TURQUIA

GRÉCIA

ALBÂNIA

MACEDÔNIA

KOSOVO
MONTENEGRO

BULGÁRIA

Pôr do Sol em Santorini - Grécia
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Istambul

Bursa
Ankara

Capadócia

Pamukkale
Konya

Mykonos

Santorini

Kusadasi
Atenas

ENCANTADORA TURQUIA
11 dias e 09 noites

  Tour Premium

Ankara 
1 noite

Konya

Pamukkale
1 noite 

Bursa
1 noite 

Istambul
2 noites

Istambul
1 noite

 Capadócia
2 noites

 Kusadasi
1 noite

34

Início do 
Tour

Final do 
Tour

GRÉCIA E TURQUIA
17 dias e 15 noites

    Tour Premium

Santorini
2 noites

Atenas
1 noite

Ankara 
1 noite

Konya

Pamukkale
1 noite 

Bursa
1 noite 

Mykonos 
2 noites

Atenas
1 noite

Istambul
2 noites

Istambul
1 noite

 Capadócia
2 noites

 Kusadasi
1 noite

32

Início do 
Tour

Final do 
Tour

PARADISÍACA GRÉCIA
08 dias e 06 noites

Tour Premium 

Santorini
2 noites

Atenas
1 noite

Mykonos 
2 noites

Atenas
1 noite

33

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Dezembro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / ATENAS
Apresentação no aeroporto de sua cidade para embarque com destino 
a Atenas.

2° DIA - ATENAS
Chegada à histórica capital da Grécia, berço de toda a civilização ocidental. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Atenas até o hotel INCLUSO. Noite 
livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
hotel.

3° DIA - ATENAS / SANTORINI
Café da manhã BUFÊ. Traslado ao porto de Pireus para embarque em ferry 
com destino a Santorini. Chegada e city tour panorâmico por Santorini,  
conhecendo as belíssimas e badaladas vilas de Fira e Oia, com término do city 
tour no hotel. Restante do dia livre.

4° DIA - SANTORINI
Café da manhã BUFÊ. Dia livre em Santorini para passearmos por esta  
magnífica ilha, considerada por muitos como o continente perdido da  
Atlântida. Na entrada da baía de Santorini está o único vulcão adormecido  
do Leste do Mediterrâneo. Poderemos percorrer as ruas estreitas da vila 
de Fira com suas pitorescas casas brancas, aproveitar as praias de águas  
cristalinas e areia negra ou visitar as escavações pré-históricas de Akrotiri.  
Noite livre.

5° DIA – SANTORINI / MYKONOS
Café da manhã BUFÊ. Traslado ao porto principal para embarque em ferry 
com destino a bela Mykonos, a mais cosmopolita das Ilhas Gregas, com suas 
deslumbrantes praias, incríveis hotéis, restaurantes badalados e arquitetura 
encantadora. Chegada e início do passeio panorâmico. Neste dia, iremos  
explorar a vila de Mykonos com suas ruas estreitas, boutiques famosas,  
pequenas igrejas, típicos moinhos de vento e as famosas casas brancas  
com seus balcões repletos de flores. No final do passeio, ida para hotel 
 e acomodação. Restante da tarde livre.

6° DIA - MYKONOS
Café da manhã BUFÊ. Dia livre em Mykonos para continuar descobrindo a 
magia desta Ilha maravilhosa. Sugerimos uma visita às praias exclusivas e  
vilas mais distantes da ilha em passeios personalizados. Durante à noite,  
aproveite a tranquilidade da vida noturna da vila de Mykonos, com seus bares,  
restaurantes e lojinhas típicas ou curtir as animadas festas exclusivas nos  
“beach clubs” badalados da ilha.

7° DIA - MYKONOS / ATENAS
Café da manhã BUFÊ. Traslado ao aeroporto para embarque com destino 
a Atenas (BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE MYKONOS A ATENAS 
INCLUSO). Chegada e início da visita panorâmica à cidade, conhecendo o 
Palácio Real, Templo de Zeus, Estádio Olímpico, Arco de Adriano, Teatro de 
Dionísio e a deslumbrante Acrópole. Restante da tarde livre. Aproveitaremos 
a tarde para passeios e compras no ótimo comércio local. À noite, sugerimos 
um jantar com show de típica música grega OPCIONAL no animado bairro 
antigo de Plaka.

32 GRÉCIA E TURQUIA
PARADISÍACA GRÉCIA Início do Tour

Acrópole - Atenas 

Que tal um Tour completo pelo berço de toda a civilização ocidental? Comece por Atenas, uma das cidades mais antigas do mundo, com 3.400 anos de história. Um 
centro artístico, estudantil e filosófico desde a Antiguidade. Uma cidade global e de importância histórica inquestionável. Veja de perto a Acrópole de Atenas e viaje 
nas histórias seculares desta cidade. Em seguida, conheça as famosas ilhas gregas de Santorini e Mykonos, cartões-postais do mundo, suas deslumbrantes praias, suas 
pitorescas casas brancas que fazem de Santorini um ícone mundial. 

33
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8° DIA - ATENAS / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTÊNCIA para o aeroporto  
INCLUSO para embarque no voo com destino ao Brasil. NOTA IMPORTANTE: 
O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o  
aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da  
Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade,  
neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em 
todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos  
passageiros sobre o traslado de saída.

8° DIA - ATENAS / ISTAMBUL
Café da manhã BUFÊ. Traslado ao aeroporto para embarque com destino 
a Istambul (BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE ATENAS A ISTAMBUL  
INCLUSO). Chegada à belíssima e exótica Istambul, considerada uma das  
cidades mais lindas do mundo. Acomodação e hospedagem no hotel. 
NOTA IMPORTANTE: é possível que este tour tenha um Guia acompanhante  
diferente na Turquia. Nesse caso, o Guia Brasileiro passará previamente  
todas as instruções ao grupo antes da chegada em Atenas. O grupo fará o 
voo de Atenas à Istambul e o traslado do aeroporto de Istambul ao hotel sem 
assistência, e o novo Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel em 
Istambul. Recepção e restante do tempo livre para começarmos a apreciar as 
maravilhas desta cidade. JANTAR INCLUSO.

1º DIA DO TOUR 34 - BRASIL /  ISTAMBUL
Apresentação no aeroporto de sua cidade para embarque com destino
a Istambul.

2º DIA DO TOUR 34 - ISTAMBUL
Chegada à belíssima e exótica Istambul, considerada uma das  
cidades mais lindas do mundo. Acomodação e hospedagem no hotel. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no  
hotel em Istambul. Recepção e restante do tempo livre para começarmos 
a apreciar as maravilhas desta cidade. JANTAR INCLUSO.

9° DIA (3º DIA DO TOUR 34) - ISTAMBUL
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita clássica de Istambul conhecendo a 
Mesquita Azul (INGRESSO INCLUSO), assim chamada pelos 36.000 azulejos  
que revestem seu interior, e a única no mundo com seis minaretes, e o  
Hipódromo Romano. À tarde, faremos um maravilhoso passeio de barco 
pelo Bósforo (INGRESSO INCLUSO), estreito que une o Mar Negro ao Mar de  
Mármara e separa a Europa da Ásia. Durante a travessia, pode-se apreciar 
o imponente Palácio Dolmabahçe, que abrigou a corte do Sultão de 1853 
até a proclamação da república. Sua fachada em estilo barroco recoberta 
de mármore se destaca na paisagem. Conheceremos a Igreja de Santa Sofia  

ENCANTADORA TURQUIA

PARADISÍACA GRÉCIA Final do Tour

Início do Tour

Continua o Tour

Capadócia - Turquia

34

32
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Saída para Kusadasi, agradável resort na bela costa da Turquia. No caminho,  
visitaremos a Casa da Virgem Maria (INGRESSO INCLUSO) e as famosas ruínas 
de Éfesos (INGRESSO INCLUSO), que nos tempos bíblicos eram uma região 
grega. Chegada a Kusadasi. Acomodação e hospedagem no hotel. Tempo 
livre para apreciarmos este histórico e também moderno centro turístico. 
JANTAR INCLUSO.

15° DIA (9º DIA DO TOUR 34) - KUSADASI / BURSA
Café da manhã BUFÊ. Saída para Bursa, a “Cidade Verde”, primeira capital dos 
Otomanos. Chegada e tour panorâmico conhecendo a famosa Mesquita e 
o Mausoléu Verde (INGRESSO INCLUSO). Acomodação e hospedagem no  
hotel. JANTAR INCLUSO.

16° DIA (10º DIA DO TOUR 34) - BURSA / ISTAMBUL
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã seguiremos viagem rodoviária pelo  
continente asiático da Turquia e faremos uma bela travessia do Mar de  
Mármara, em direção ao território turco do continente Europeu com 
destino a Istambul. A tarde será livre para um último passeio por essa  
impressionante cidade. Sugerimos visita OPCIONAL à histórica 
Cisterna da Basílica ou ao tradicional Bazar Egípcio (também conhecido 
como “Mercado das Especiarias” de Istambul). À noite, JANTAR INCLUSO.

17° DIA (11º DIA DO TOUR 34) - ISTAMBUL / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto 
de Istambul INCLUSO. Favor notar que a cidade de Istambul dispõe de 2  
aeroportos para linhas aéreas internacionais: ATATÜRK (código  
aeronáutico: IST), localizado no continente Europeu da cidade e distante 
cerca de 20 km do centro histórico; e SABIHA (código aeronáutico: SAW), 
localizado no continente Asiático da cidade e distante cerca de 45 km do 
centro histórico. O tempo de duração dos deslocamentos rodoviários dos 
traslados para os aeroportos são diferentes. NOTA IMPORTANTE: O Guia  
Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o  
aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da  
Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade,  
neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em 
todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos  
passageiros sobre o traslado de saída.

(INGRESSO INCLUSO). Visitaremos também o Palácio de Topkapi (INGRESSO 
INCLUSO), habitado pela Dinastia Otomana por 400 anos, que forma um  
maravilhoso complexo arquitetônico de mansões, pátios, pavilhões, 
 mesquitas e jardins. Hoje, é um dos mais ricos museus do mundo, famoso 
pelo seu tesouro e coleção de porcelanas da China. Exploraremos ainda o 
Grand Bazar, com mais de 4.000 lojas, onde se pode apreciar toda a riqueza e 
beleza do artesanato e do comércio turco. Noite livre.

10° DIA (4º DIA DO TOUR 34) - ISTAMBUL / ANKARA
Café da manhã BUFÊ. Sairemos pela manhã e cruzaremos o Estreito do  
Bósforo pela Ponte Internacional com destino a Ankara, a bela capital da 
moderna Turquia. Chegada e visita, incluindo o Museu das Civilizações da 
Anatólia (INGRESSO INCLUSO) e o Mausoléu de Kemal Ataturk (INGRESSO  
INCLUSO), considerado Pai dos Turcos e fundador da República Turca em 
1923. Acomodação no hotel. JANTAR INCLUSO.

11° DIA (5º DIA DO TOUR 34) - ANKARA / LAGO SALGADO / CAPADÓCIA 
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre em Ankara. À tarde, saída com destino ao 
fascinante e extraordinário mundo da Capadócia. No caminho, passaremos 
pelo Lago Salgado. Chegada à Capadócia no final da tarde. Acomodação no 
hotel. JANTAR INCLUSO. 

12° DIA (6º DIA DO TOUR 34) - CAPADÓCIA
Café da manhã BUFÊ. Dia inteiramente dedicado à visita desta região  
maravilhosa e única no mundo: Vale de Göreme e seu Museu ao ar livre  
(INGRESSO INCLUSO), com as ”chaminés de fadas” (formações geológicas 
naturais) e as igrejas rupestres, com pinturas do século X e XI; travessia do 
Vale de Avcilar e visita do Vale de Zelve, com as ”chaminés de fadas” mais  
espetaculares da Capadócia. Visitaremos, o Castelo Uchisar (INGRESSO  
INCLUSO), Avanos (INGRESSO INCLUSO) e as Igrejas de Pedra (INGRESSO 
INCLUSO). À tarde, visita à cidade subterrânea (INGRESSO INCLUSO), Vale 
Vermelho e Centro de Artesanato. JANTAR INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: 
Aproveite para fazer opcionalmente um espetacular passeio de Balão na  
Capadócia (NÃO INCLUSO). Os voos de balões a ar quente operam de  
acordo com as condições meteorológicas favoráveis na região.

13° DIA (7º DIA DO TOUR 34) - CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE
Após o café da manhã BUFÊ, iniciaremos a viagem para Konya, cidade santa 
Mulçumana, antiga capital dos Seljúcidas. Chegada à Konya e visita a esta 
importante cidade do século XIII, com destaque para o antigo convento 
dos Derviches Dançantes e o Mausoléu de Mevlana (INGRESSO INCLUSO),  
famoso místico islâmico. Continuação para Pamukkale, passando por Cay e 
Dinar. Acomodação e hospedagem no hotel. JANTAR INCLUSO.

14° DIA (8º DIA DO TOUR 34) - PAMUKKALE / KUSADASI
Café da manhã BUFÊ. Visita a Hierápolis (INGRESSO INCLUSO) e ao Castelo 
de Algodão (INGRESSO INCLUSO). Tempo livre no Castelo, que é o único 
do mundo com piscinas termais de origem calcária e cascatas petrificadas. 

32 GRÉCIA E TURQUIA
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TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, primeira superior e luxo, INCLUSO café  
  da manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol INCLUSO;
•  Passeio de barco INCLUSO pelo Estreito de Bósforo em Istambul;
•  Ingressos INCLUSOS para a Santa Sophia, a Mesquita Azul e o Palácio Topkapi em Istambul;
•  Ingressos INCLUSOS para o Mausoléu de Ataturk e o Museu das Civilizações de Anatólia em Ankara;
•  Ingressos INCLUSOS para o Museu ao ar livre de Göreme, o Castelo Uchisar, Avanos , a Cidade Subterrânea  
   e as Igrejas de Pedra na Capadócia;
•  Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Mevlana em Konya;
•  Ingresso INCLUSO em Hierápolis e Castelo de Algodão em Pamukkale;
•  Ingresso INCLUSO para as Ruínas de Éfesos e Templo de Artemis;
•  Ingresso INCLUSO para a Casa da Virgem Maria;
•  Ingresso INCLUSO para a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde em Bursa;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE. 

• 08 jantares INCLUSOS na Turquia;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Transporte em ferry entre Atenas / Santorini e Santorini / Mykonos INCLUSO;
• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Mykonos a Atenas;
• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Atenas a Istambul;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Refeições

Transportes

Guia e Outros serviços

Mesquita azul em Istambul - Turquia
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HOTÉIS DO TOUR :

Atenas   NJV Athens Plaza   P
  Wyndham Grand   P
  Athens Ledra   P
  Athens Gate   P
  Athenian Callirhoe   P
  Divani Caravel  L 

Santorini   Splendour Resort   P
  El Greco    P
  Santorini Palace   P
  Crown Suites   PS
  Daedalus    P
  Rose Bay    P
  Aphroditi Venus   P 
  Costa Grand Resort & Spa PS 

Mykonos   Rhenia    PS
  San Marco   PS
  San AntonioSummerland  P
  Porto Mykonos   P
  Grand Beach   P
  Petinos    P

Atenas   NJV Athens Plaza   P
  Wyndham Grand   P
  Athens Ledra   P
  Athens Gate   P
  Athenian Callirhoe   P
  Divani Caravel  L 

Istambul   Marmara Pera   PS
  Marmara Taksim   PS
 
Ankara   Ankara Midi  PS

Capadócia  Perissia Tower   P

Pamukkale  Colossae Thermal   PS 

Kusadasi   Sealight Resort Hotel  L 

Bursa   Almira    PS

Istambul   Marmara Pera   PS
  Marmara Taksim   PS

TOUR PREMIUM TOUR PREMIUM

CIDADE CIDADEHOTÉIS HOTÉIS CAT CAT

CATEGORIAS P    PRIMEIRA L    LUXOPS    PRIMEIRA SUPERIOR

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

Istambul - Turquia

 Gastronomia grega
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Parlamento Húngaro - Budapeste
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Budapeste

Bratislava

Praga

Berlim

Viena

Cesky Krumlov

Dresden

Potsdam

São
Petersburgo

Moscou

RÚSSIA

LESTE EUROPEU E RÚSSIA
18 dias e 16 noites

Tour Premium
35

Viena
2 noites

Berlim
3 noites

Moscou
3 noites

Budapeste 
2 noites

 Praga
3 noites

 São
Petersburgo

3 noitesBratislava
Cesky 

Krumlov Dresden

Potsdam

Início do 
Tour

Final do 
Tour

LESTE EUROPEU FASCINANTE
12 dias e 10 noites

Tour Premium
36

Viena
2 noites

Berlim
3 noites

Budapeste 
2 noites

 Praga
3 noites

Bratislava
Cesky 

Krumlov Dresden

Potsdam

Início do 
Tour

Final do 
Tour

LESTE EUROPEU - QUATRO CAPITAIS
09 dias e 07 noites

  Tour Premium 
37

Viena
2 noites

Budapeste 
2 noites

 Praga
3 noites

Bratislava
Cesky 

KrumlovInício do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Abril de 2021

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Abril de 2021

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / BUDAPESTE (HUNGRIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Budapeste.

2° DIA - BUDAPESTE
Chegada a Budapeste, a deslumbrante capital da Hungria. Traslado SEM  
ASSISTENTE do aeroporto de Budapeste até o hotel INCLUSO. Noite livre. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final 
do dia no hotel.

3° DIA - BUDAPESTE
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é 
a fusão das cidades de Buda e Peste, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas 
por uma dezena de lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça Kossuth,  
Bastião dos Pescadores (INGRESSO INCLUSO), a Igreja de Matias (INGRESSO 
INCLUSO), a Catedral de Santo Estevão, a Ópera, o Parlamento, a Cidadela,  
além de outros pontos turísticos interessantes desta linda cidade. Um bom 
passeio é caminhar por Vaci Ucta, rua de pedestres com belos prédios  
modernistas e visitar o famoso Café Gerbaud, parada obrigatória para um  
delicioso chá com doces húngaros.

4° DIA - BUDAPESTE / BRATISLAVA / VIENA (ÁUSTRIA)
Café da manhã BUFÊ. Saída para a bela e romântica Viena. No caminho,  
visitaremos Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o  
imponente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial 
e o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita, 

continuaremos em direção a Viena. Chegada a Viena e acomodação no hotel. 
Restante do tempo livre para já começarmos a explorar esta belíssima cidade.

 5° DIA - VIENA
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Euro-
pa, conhecendo a Ópera do Estado, a Catedral de Santo Estevão, o Palácio  
Imperial de Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio  
Belvedere e Schönbrunn (INGRESSO INCLUSO para visita interna no  
Palácio de Schönbrunn). Aproveitaremos a tarde livre para caminhar pela  
movimentada rua de pedestres Kärntner Strasse.

6° DIA - VIENA / CESKY KRUMLOV / PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da  
República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade  
medieval incluída na lista da Unesco como patrimônio da humanidade,  
conheceremos o seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas 
casas com arquitetura medieval gótica, renascentista e barroca, entre as 
quais se destaca o teatro do castelo, integralmente conservado até nossos 
dias sem nenhum tipo de reconstrução. Finalizada a visita, continuaremos a 
nossa viagem com destino a Praga. Chegada a Praga e acomodação no hotel. 
Noite livre em Praga para caminharmos pelo centro desta imponente cidade.

7° DIA - PRAGA
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida  
como a “Cidade das Cem Torres”, incluindo: Bairro do Castelo de Praga  
(INGRESSO INCLUSO para visita interna ao Castelo), onde também está o  
Palácio Presidencial, Catedral de São Vito, Igreja de São Jorge, Rua dos Ourives 

37

36

35

LESTE EUROPEU FASCINANTE
LESTE EUROPEU - QUATRO CAPITAIS Início do Tour

LESTE EUROPEU E RÚSSIA

Palácio Belvedere - Viena

O que há de mais lindo na arquitetura medieval, os países aqui visitados reúnem teatros, praças, catedrais, jardins e castelos, frutos de cenários europeus que já foram 
palco de momentos marcantes da história. Viena com seus cafés, museus e sua música clássica, Budapeste com seus belos prédios históricos, Praga que é uma das mais 
belas da Europa e Bratislava que é como um livro de história aberto. E não bastasse ainda temos Berlim, uma metrópole diversificada e de inesgotável história.
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com a grandiosidade do Museu Pergamon (INGRESSO INCLUSO). Também 
visitaremos o Museu Check Point Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO), este é 
o Museu do Muro (Die-Mauer = O Muro de Berlim). À tarde, continuaremos 
nosso passeio com destino a Potsdam, capital do Estado de Brandemburgo, 
onde visitaremos o Parque Sanssouci (INGRESSO INCLUSO para visita interna 
a um de seus palácios), palácio de verão construído pelo imperador alemão  
Frederico II, grande estadista militar e popularmente conhecido como 
“Fritz” pelos seus súditos. Os diversos palácios do parque são considerados  
Patrimônio Cultural da Humanidade. Finalizada a visita, retornaremos a Berlim. 

11° DIA - BERLIM
Café da manhã BUFÊ. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar ainda 
mais desta efervescente cidade. Sugerimos um passeio de barco no rio 
Spree ou se aventurar no lado oriental de Berlim, considerada a parte mais 
vibrante da cidade atualmente. Também não deixe de conhecer a KDW, 
próxima ao Europa Center, uma das mais sofisticadas e variadas lojas de  
departamentos da cidade.

12° DIA - BERLIM / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha  
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

12° DIA - BERLIM / SÃO PETERSBURGO
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim. PASSAGEM AÉREA de Berlim a São Petersburgo em classe Turística 
INCLUSA. Chegada à belíssima cidade de São Petersburgo, a "Veneza do  
Norte". Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de São Petersburgo  
até o hotel INCLUSO. Acomodação e hospedagem no hotel. NOTA  
IMPORTANTE: Este tour terá outro Guia acompanhante diferente na  
Rússia. Por isso, o Guia Brasileiro passará todas as instruções ao grupo 
antes da saída de Berlim. O grupo fará o traslado do hotel ao aeroporto 
de Berlim, o voo de Berlim a São Petersburgo e o traslado do aeroporto 
de São Petersburgo ao hotel SEM ASSISTÊNCIA, e o novo Guia Brasileiro 
encontrará os passageiros no hotel em São Petersburgo.

13° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium.  
Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o Grande,  
passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima Catedral do Sangue 
Derramado, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos. À tarde, visitaremos 
o famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos maiores do  
mundo.

e outros pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos a tarde livre 
para explorar a cidade considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, 
jantar com drink de boas-vindas em Restaurante típico local (INCLUSO no 
Tour Premium).

8° DIA - PRAGA
Café da manhã BUFÊ e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visita à Igreja de Nossa Senhora das Vitórias (mais 
conhecida mundialmente como a Igreja do Menino Jesus de Praga) no  
bairro central de Mala Strana. Ver as vitrines das sofisticadas lojas de afamadas  
marcas da rua Pariská. E na hora do almoço, recomendamos visitar a  
típica cervejaria Staropramem, fundada em 1869, onde se poderá degustar  
excelentes tipos de cerveja com comidas típicas. E à noite, experimente um 
jantar ou café na Casa Municipal na Praça da República, ao lado da Torre da 
Pólvora. Conheça também os espetáculos tradicionais do Teatro Negro ou 
da Ópera de Marionetes (ambos próximos à saída da Ponte Carlos na cidade 
velha).

9° DIA - PRAGA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Praga INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro  
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará  
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de 
saída.

9° DIA - PRAGA / DRESDEN / BERLIM (ALEMANHA)
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Berlim, belíssima capital alemã,  
símbolo dessa nação reunificada. No caminho visitaremos Dresden,  
capital da antiga Saxônia, e importante cidade industrial da antiga Alemanha  
Oriental, conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior 
três museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do Mercado; o  
Palácio Real e a Igreja de Nossa Senhora. Finalizada a visita, continuaremos  
com destino a Berlim para acomodação e hospedagem no hotel. Noite 
livre para começarmos a apreciar as maravilhas desta cidade, no Europa 
Center ou na Potsdamerplatz (moderno centro de gastronomia e lazer da 
cidade).

10° DIA – BERLIM / POTSDAM / BERLIM
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os  
principais pontos turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo:  
Palácio Bellevue, West Side Gallery, o imponente Portão de Brandembur-
go, cartão postal da cidade e marco divisório da cidade durante os anos de  
Guerra Fria, o Reichstag - o belíssimo Parlamento com sua cúpula de vidro, 
Unter den Linden, Karl Max Alee. Nesse passeio, você ainda irá se encantar 

Final do Tour Final do Tour

Continua o Tour

LESTE EUROPEU - QUATRO CAPITAIS LESTE EUROPEU FASCINANTE

35 36
Continua o Tour35

37 36
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14° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. Dia 
livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que encanta a to-
dos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um tour opcional até 
Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio dos czares russos, ou visi-
tar os belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral de Santo Isaac. Noite livre 
para assistirmos OPCIONALMENTE um belo espetáculo de música e danças 
folclóricas russas.

15° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 
Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação de trens de 
São Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade  
Sapsan que cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até 
Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo a  
Moscou em Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como  
“Falcão Peregrino“, pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e é um 
dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado 
ao hotel. Noite livre.

16° DIA - MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã BUFÊ. Visita a imponente capital da Rússia, fundada em 1147, 
e o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, 
o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560.  

Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô  
(ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas estações das mais belas e  
luxuosas do mundo, que são verdadeiras obras de arte.

17° DIA - MOSCOU
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin  
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados  
os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito 
mais. Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso e variado  
artesanato russo. 

18° DIA - MOSCOU / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto  
de Moscou INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO  
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é  
possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que 
o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia 
Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída.

35 Final do TourLESTE EUROPEU E RÚSSIA

Museu Hermitage - Rússia
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HOTÉIS DO TOUR :

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café da  
  manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol INCLUSO;
•  Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
•  Ingresso INCLUSO na Igreja de Matias em Budapeste;
•  Ingresso INCLUSO no Palácio de Schönbrunn em Viena;
•  Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga;
•  Ingresso INCLUSO no Parque Sanssouci em Potsdam;
•  Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim;
•  Ingresso INCLUSO no Museu do Check-Point Charlie Mauer em Berlim;
•  Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage em São Petersburgo;
•  Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
•  Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• 01 jantar INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico local em Praga;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Passagem aérea de Berlim a São Petersburgo em classe Turística INCLUSA;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a Moscou INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Refeições

Transportes

Guia e Outros serviços

Budapeste  Novotel Danube   P
   Novotel Centrum   P
  Novotel Budapest City P
Viena  Austria Trend Park Royal  P
  Austria Trend Savoyen Viena P
  AM Konzerthaus Vienna  P
  Imperial Ridding School  P
  Renaissance Vienna   P
  Austria Trend Park Schönbrunn P
  Bellevue Wien  P
Praga   Occidental Praha Five  P
  Majestic Plaza Prague  P
  Leonardo    P
  Falkensteiner Maria Prag  P
  Astoria Prague  P

Berlim   Berlin    P
  Andels Berlin   P
  Riu Plaza Berlin   P
  Park Inn Alexander Platz P
  Crowne Plaza Potsdamer  P
  Maritim Pro Arte  P

São Petersburgo  Crowne Plaza Ligovsky  P
  Novotel St. Petersburg Centre  P
  Ambassador   P 
  Angleterre  P

Moscou   Hilton Leningradskaya  PS
  DoubleTree by Hilton
  Moscow Marina   P

TOUR PREMIUM TOUR PREMIUM

CIDADE CIDADEHOTÉIS HOTÉIS CAT CAT

T    TURÍSTICACATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIORTS    TURÍSTICA SUPERIOR

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Budapeste

Varsóvia

Bratislava

Praga Auschwitz

 Donovaly

Cracóvia

Berlim

Viena

Cesky Krumlov

Dresden
Czestochowa

Wadovice

Potsdam

São
Petersburgo

Moscou

POLÔNIA, LESTE EUROPEU E RÚSSIA
22 dias e 20 noites

  Tour Premium

Cracóvia
2 noites

Czestochowa Viena
2 noites

Berlim
3 noites

Moscou
3 noites

Budapeste 
2 noites

 Praga
3 noites

 São
Petersburgo

3 noites
Varsóvia
2 noites Auschwitz Donovaly Bratislava

Cesky 
Krumlov Dresden

Wadovice
Wadovice

38

Início do 
Tour

Final do 
Tour

POLÔNIA E LESTE EUROPEU
16 dias e 14 noites

  Tour Premium

Cracóvia
2 noites

Czestochowa Viena
2 noites

Berlim
3 noites

Budapeste 
2 noites

 Praga
3 noites

Varsóvia
2 noites Auschwitz Donovaly Bratislava

Cesky 
Krumlov Dresden

Wadovice
Wadovice

39

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

POLÔNIA E QUATRO CAPITAIS
13 dias e 11 noites

    Tour Premium

Cracóvia
2 noites

Czestochowa Viena
2 noites

Budapeste 
2 noites

 Praga
3 noites

Varsóvia
2 noites Auschwitz Donovaly Bratislava

Cesky 
Krumlov

Wadovice

40

Início do 
Tour

Final do 
Tour

POLÔNIA E HUNGRIA
08 dias e 06 noites

 Tour Premium 

Cracóvia
2 noites

Czestochowa Budapeste 
2 noites

Varsóvia
2 noites Auschwitz Donovaly

Wadovice

41

Início do 
Tour

Final do 
Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Abril de 2020 a Outubro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA -  BRASIL / VARSÓVIA (POLÔNIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Varsóvia.

2° DIA - VARSÓVIA
Chegada à bela capital da Polônia. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto 
de Varsóvia até o hotel INCLUSO. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia  
Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - VARSÓVIA
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Parque  
Lazienki, com o belíssimo monumento a Chopin, a área das embaixadas 
com palacetes históricos, o Monumento aos Mártires da II Guerra Mundial.  
Visitaremos também o interior da Catedral de São João (uma das mais antigas 
da cidade e a mais importante Igreja de Varsóvia) e a Praça Zamkowy, com 
o Palácio Real (ENTRADA INCLUSA). Aproveitaremos a tarde livre para curtir 
a Stare Miasto, a cidade velha, totalmente restaurada, com inúmeros cafés e 
restaurantes. Outra boa pedida é caminharmos pela Nowy Swiat, a principal 
rua de comércio da cidade, com lojas de grifes internacionais e belíssimos 
cristais. Noite livre.

4° DIA - VARSÓVIA / CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACÓVIA
Café da manhã BUFÊ e saída pela manhã para Czestochowa, onde  
visitaremos o Monastério de Jasna Gora (ENTRADA INCLUSA), na  
Colina da Luz, um dos mais importantes centros de peregrinação católica da  
Europa. Veremos a famosa Madona Negra, quadro bizantino de Nossa  
Senhora de Czestochowa, padroeira da Polônia, ao qual são atribuídos  
inúmeros milagres. Continuação para Auschwitz (ENTRADA INCLUSA),  
principal campo de concentração nazista, hoje transformado em museu e 
monumento em homenagem aos mortos da II Guerra Mundial. Chegada 
à vibrante Cracóvia, cidade onde o Papa João Paulo II foi bispo e cardeal,  
considerada a mais turística das cidades polonesas com suas belas  
construções medievais. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

5° DIA - CRACÓVIA / WADOVICE / MINAS DE SAL DE WIELICZKA / 
CRACÓVIA
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã faremos uma visita panorâmica por  
Cracóvia. Conheceremos o imponente Castelo de Wavel (ENTRADA  
INCLUSA), antiga residência da Família Real. Passearemos por perto das  
duas casas do Papa João Paulo II: a casa na Rua Kanonicza e o Palácio dos 
Bispos. A seguir, faremos uma visita à cidade de Wadovice, mundialmente 
conhecida por ser a terra natal do Papa João Paulo II, visitaremos a sua casa 
(INGRESSO INCLUSO), que se encontra ao lado da Igreja de Wadowice e se 
tornou um patrimônio histórico. Na parte da tarde, teremos uma experiência  
inesquecível ao visitar as Minas de Sal de Wieliczka (ENTRADA INCLUSA), com 
cerca de 1.000 anos de existência, com a impressionante Catedral de Sal 
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POLÔNIA E LESTE EUROPEU
POLÔNIA E QUATRO CAPITAIS
POLÔNIA E HUNGRIA Início do Tour

POLÔNIA, LESTE EUROPEU E RÚSSIA

Campo de Concentração de Auschwitz - Polônia

Na terra de Chopin e do papa Joao Paulo II, você testemunhará a cidade velha de Varsóvia, totalmente destruída por Hitler e depois reconstruída nos mínimos detalhes, 
hoje o centro da capital é patrimônio da humanidade, juntamente com a romântica Cracóvia, com sua grande praça, inúmeras igrejas e o poderoso castelo Wawel. 
Auschwitz lhe causará impacto, mas é fundamental conhecer. No Leste Europeu, encontraremos o que há de mais lindo na arquitetura medieval, os países aqui visitados 
reúnem teatros, praças, catedrais, jardins e castelos, frutos de cenários europeus que já foram palco de momentos marcantes da história.
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38 39 40 Continua o Tour

de Santa Kinga, um magnífico complexo de galerias, lagos subterrâneos e  
estátuas esculpidas em sal retratando diversas fases históricas do país. No  
final da visita regressaremos a Cracóvia. Noite livre.

6° DIA - CRACÓVIA / DONOVALY (ESLOVÁQUIA) / 
BUDAPESTE (HUNGRIA)
Café da manhã BUFÊ. Antes de sairmos da cidade, com destino a Budapeste, 
conheceremos o Rinek - a Praça do Mercado da cidade e uma das maiores 
praças medievais da Europa - com seu centro de artesanato de âmbar e  
madeira, a Catedral de Santa Maria, onde o Papa João Paulo II celebrou 
muitas missas, e as pitorescas ruas do centro antigo, patrimônio Cultural da  
Humanidade segundo a UNESCO. No fim da visita, seguiremos viagem 
com destino a Budapeste, a deslumbrante capital da Hungria. No caminho  
passaremos pela estação de esqui de Donovaly na Eslováquia. Chegada  
a Budapeste, e acomodação no hotel. Noite livre.

7° DIA - BUDAPESTE
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara 
que é a fusão das cidades de Buda e Peste, separadas pelo Rio Danúbio e  
interligadas por uma dezena de lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça 
Kossuth, Bastião dos Pescadores (INGRESSO INCLUSO), a Igreja de Matias  
(INGRESSO INCLUSO), a Catedral de Santo Estevão, a Ópera, o Parlamento,  
a Cidadela, além de outros pontos turísticos interessantes desta linda  
cidade. Um bom passeio é caminhar por Vaci Ucta, rua de pedestres com 
belos prédios modernistas e visitar o famoso Café Gerbaud, parada  
obrigatória para um delicioso chá com doces húngaros.

8° DIA - BUDAPESTE / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Budapest INCLUSO.  NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompa-
nha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia 
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

8° DIA - BUDAPESTE / BRATISLAVA / VIENA (ÁUSTRIA)
Café da manhã BUFÊ. Saída para a bela e romântica Viena. No caminho,  
visitaremos Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o impo-
nente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial e 
o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita,  
continuaremos em direção a Viena. Chegada a Viena e acomodação no hotel. 
Restante do tempo livre para já começarmos a explorar esta belíssima cidade.

9° DIA - VIENA
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, capital musical da  
Europa, conhecendo a Ópera do Estado, a Catedral de Santo Estevão, o Palácio  
Imperial de Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional, o  
Palácio Belvedere e Schönbrunn (INGRESSO INCLUSO para visita interna no 
Palácio de Schönbrunn). Aproveitaremos a tarde livre para caminhar pela  
movimentada rua de pedestres Kärntner Strasse.

Final do TourPOLÔNIA E HUNGRIA

Berlim - Alemanha
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Final do TourPOLÔNIA E LESTE EUROPEU

10° DIA - VIENA / CESKY KRUMLOV / PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da  
República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade medieval 
incluída na lista da UNESCO como patrimônio da humanidade, conhecere-
mos o seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com  
arquitetura medieval gótica, renascentista e barroca, entre as quais se destaca 
o teatro do castelo, integralmente conservado até nossos dias sem nenhum 
tipo de reconstrução. Finalizada a visita, continuaremos a nossa viagem com 
destino a Praga. Chegada a Praga e acomodação e hospedagem no hotel. 
Noite livre em Praga para caminharmos pelo centro desta imponente cidade.

11° DIA – PRAGA
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida  
como a "Cidade das Cem Torres", incluindo: Bairro do Castelo de Praga  
(INGRESSO INCLUSO para visita interna ao Castelo), onde também está o  
Palácio Presidencial, Catedral de São Vito, Igreja de São Jorge, Rua dos  
Ourives e outros pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos 
a tarde livre para explorar esta cidade, considerada uma das mais lindas do 
mundo. À noite, jantar com drink de boas-vindas em Restaurante típico local 
(INCLUSO).

12° DIA - PRAGA
Café da manhã BUFÊ e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visita à Igreja de Nossa Senhora das Vitórias (mais 
conhecida mundialmente como a Igreja do Menino Jesus de Praga) no  
bairro central de Mala Strana. Ver as vitrines das sofisticadas lojas de afamadas  
marcas da rua Pariská. E na hora do almoço, recomendamos visitar a típica  
cervejaria Staropramem, fundada em 1869, onde se poderá degustar  
excelentes tipos de cerveja com comidas típicas. E à noite, experimente um 
jantar ou café na Casa Municipal na Praça da República, ao lado da Torre da 
Pólvora. Conheça também os espetáculos tradicionais do Teatro Negro ou 
da Ópera de Marionetes (ambos próximos à saída da Ponte Carlos na cidade 
velha).

13° DIA - PRAGA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Praga INCLUSO. 

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões dife-
rentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não per-
maneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas 
as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

13° DIA - PRAGA / DRESDEN / BERLIM (ALEMANHA)
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Berlim, belíssima capital alemã, 
símbolo dessa nação reunificada. No caminho visitaremos Dresden, capital  
da antiga Saxônia, e importante cidade industrial da antiga Alemanha  
Oriental, conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três  
museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do Mercado; o  
Palácio Real e a Igreja de Nossa Senhora. Finalizada a visita, continuaremos 
com destino a Berlim para acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre 
para começarmos a apreciar as maravilhas desta cidade, no Europa Center 
ou na Potsdamerplatz (moderno centro de gastronomia e lazer da cidade).

14° DIA – BERLIM / POTSDAM / BERLIM
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os  
principais pontos turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo:  
Palácio Bellevue, West Side Gallery, o imponente Portão de Brandemburgo, 
cartão postal da cidade e marco divisório da cidade durante os anos de Guerra  
Fria, o Reichstag - o belíssimo Parlamento com sua cúpula de vidro, Unter 
den Linden, Karl Max Alee. Nesse passeio, você ainda irá se encantar com a  
grandiosidade do Museu Pergamon (INGRESSO INCLUSO). Também  
visitaremos o Museu Check Point Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO), este é 
o Museu do Muro (Die-Mauer = O Muro de Berlim). À tarde, continuaremos 
nosso passeio com destino a Potsdam, capital do Estado de Brandemburgo, 
onde visitaremos o Parque Sanssouci (INGRESSO INCLUSO para visita interna 
a um de seus palácios), palácio de verão construído pelo imperador alemão  
Frederico II, grande estadista militar e popularmente conhecido como “Fritz” 
pelos seus súditos. Os diversos palácios do parque são considerados Patrimô-
nio Cultural da Humanidade. Finalizada a visita, retornaremos a Berlim.

15° DIA - BERLIM
Café da manhã BUFÊ. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar ainda 
mais desta efervescente cidade. Sugerimos um passeio de barco no rio 
Spree ou se aventurar no lado oriental de Berlim, considerada a parte mais 
vibrante da cidade atualmente. Também não deixe de conhecer a KDW, 
próxima ao Europa Center, uma das mais sofisticadas e variadas lojas de  
departamentos da cidade.

16° DIA - BERLIM / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha  
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

40 Final do TourPOLÔNIA E QUATRO CAPITAIS
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16° DIA - BERLIM / SÃO PETERSBURGO
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim. PASSAGEM AÉREA de Berlim a São Petersburgo em classe Turística 
INCLUSA. Chegada à belíssima cidade de São Petersburgo, a "Veneza do  
Norte”. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de São Petersburgo até o 
hotel INCLUSO. Acomodação e hospedagem no hotel. NOTA IMPORTANTE:  
Este tour terá outro Guia acompanhante diferente na Rússia. Por isso, o 
Guia Brasileiro passará todas as instruções ao grupo antes da saída de  
Berlim. O grupo fará o traslado do hotel ao aeroporto de Berlim, o voo de 
Berlim a São Petersburgo e o traslado do aeroporto de São Petersburgo  
ao hotel SEM ASSISTÊNCIA, e o novo Guia Brasileiro encontrará os  
passageiros no hotel em São Petersburgo.

17° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo 
Czar Pedro, o Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima 
Catedral do Sangue Derramado, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos. 
À tarde, visitaremos o famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um 
dos maiores do mundo.

18° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã BUFÊ. Dia livre para continuar conhecendo esta maravilha 
de cidade que encanta a todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos 
fazer um tour opcional até Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio 
dos czares russos, ou visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral de 

Santo Isaac. Noite livre para assistirmos OPCIONALMENTE um belo espetácu-
lo de música e danças folclóricas russas.

19° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre. Em horário apropriado, trasla-
do até a estação de trens de São Petersburgo para embarcar no 
moderno trem de alta velocidade Sapsan que cobre a distância 
de 650 quilômetros desde São Petersburgo até Moscou em me-
nos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo a Mos-
cou em Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como  
"Falcão Peregrino", pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e é  
um dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e trasla-
do ao hotel. Noite livre.

20° DIA - MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã BUFÊ. Visita a imponente capital da Rússia, fundada em 1147, 
e o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, 
o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560.  
Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô  
(ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas estações das mais belas e  
luxuosas do mundo, que são verdadeiras obras de arte.

21° DIA - MOSCOU
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin  
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados  
os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito 

Continua o Tour

Dresden - Alemanha

38
147



mais. Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso e variado  
artesanato russo. 

22° DIA - MOSCOU / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Moscou INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha  
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

38 Final do TourPOLÔNIA, LESTE EUROPEU E RÚSSIA

HOTÉIS DO TOUR :
TOUR PREMIUM

CIDADE

CATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIOR

Varsóvia   Mercure Grand   P
  Regent Warsaw / Radisson Centrum PS
  Novotel Centrum / Hilton Warsaw P
  Radisson Blu Sobieski P
  Holiday Inn Warsaw City Centre P
  Ibis Styles Warszawa City PS
Cracóvia  Mercure Stare Miastro P
  Andels Krakow / Unicus Palace P 
  Holiday Inn Krakow City Centre P
Budapeste  Novotel Danube   P
   Novotel Centrum   P
  Novotel Budapest City P
Viena  Austria Trend Park Royal  P
  Austria Trend Savoyen Viena P
  AM Konzerthaus Vienna  P
  Imperial Ridding School  P
  Renaissance Vienna   P
  Austria Trend Park Schönbrunn P
  Bellevue Wien  P
Praga   Occidental Praha Five  P
  Majestic Plaza Prague  P
  Leonardo    P
  Falkensteiner Maria Prag  P
  Astoria Prague  P
Berlim   Berlin    P
  Andels Berlin   P
  Riu Plaza Berlin   P
  Park Inn Alexander Platz P
  Crowne Plaza Potsdamer  P
  Maritim Pro Arte  P
São Petersburgo  Crowne Plaza Ligovsky  P
  Novotel St. Petersburg Centre  P
  Ambassador   P 
  Angleterre  P

Moscou   Hilton Leningradskaya  PS
  DoubleTree by Hilton
  Moscow Marina   P

HOTÉIS CAT

Bratislava
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e  
  primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando  
   Português ou Espanhol INCLUSO;
•  Ingresso INCLUSO no Palácio Real de Varsóvia;
•  Ingresso INCLUSO no Monastério de Jasna Gora em Czestochowa;
•  Ingresso INCLUSO no Museu do Campo de Concentração nazista de  
   Auschwitz;
•  Ingresso INCLUSO no imponente Castelo de Wavel em Cracóvia;
•  Ingresso INCLUSO nas Minas de Sal de Wieliczka;
•  Ingresso INCLUSO na casa do Papa João Paulo II em Wadovice ;
•  Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
•  Ingresso INCLUSO na Igreja de Matias em Budapeste;
•  Ingresso INCLUSO no Palácio de Schönbrunn em Viena;
•  Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga;
•  Ingresso INCLUSO no Parque Sanssouci em Potsdam;
•  Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim;
•  Ingresso INCLUSO no Museu do Check-Point Charlie Mauer em Berlim;
•  Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage em São Petersburgo;
•  Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
•  Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na     
  Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Passagem aérea de Berlim à São Petersburgo em classe Turística     
  INCLUSA;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a     
  Moscou INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

TOUR PREMIUM • 01 jantar INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico     
  local em Praga.

Refeições

 Minas de sal de Wieliczka

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO 
SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 

CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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Portão de Brandemburgo
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ÁUSTRIA, REPÚBLICA TCHECA E ALEMANHA
10 dias e 08 noites

Praga

Berlim

Viena

Cesky Krumlov

Dresden

Potsdam

DresdenCesky 
Krumlov

Berlim
3 noites

Praga
3 noites

Potsdam

Viena
2 noites

Início do 
Tour

Final do 
Tour

 Tour Premium
42

POLÔNIA

HOLANDA

BÉLGICA

FRANÇA

SUÍÇA

ITÁLIA

INGLATERRA

ALEMANHA

ROMÊNIA

ESLOVÁQUIA

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Abril de 2021
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL / VIENA (ÁUSTRIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Viena.

2° DIA - VIENA
Chegada a Viena. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Viena até o hotel 
INCLUSO. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os 
passageiros no final do dia no hotel.

3° DIA - VIENA
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, capital musical da  
Europa, conhecendo a Ópera do Estado, a Catedral de Santo Estevão,  
o Palácio Imperial de Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro  
Nacional, o Palácio Belvedere e Schönbrunn (INGRESSO INCLUSO para visita 
interna no Palácio de Schönbrunn). Aproveitaremos a tarde livre para cami-
nhar pela movimentada rua de pedestres Kärntner Strasse.

4° DIA - VIENA / CESKY KRUMLOV / PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino a Praga, capital 
da República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade  
medieval incluída na lista da UNESCO como patrimônio da humanidade. 
Conheceremos o seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas 
típicas casas com arquitetura medieval gótica, renascentista e barroca, 
entre as quais se destaca o teatro do castelo, integralmente conserva-
do até nossos dias sem nenhum tipo de reconstrução. Finalizada a visi-

ta, continuaremos a nossa viagem com destino a Praga. Chegada a Pra-
ga e acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre em Praga para  
caminharmos pelo centro desta imponente cidade. 

5° DIA - PRAGA
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida  
como a "Cidade das Cem Torres", incluindo: Bairro do Castelo de Praga  
(INGRESSO INCLUSO para visita interna ao Castelo), onde também está o  
Palácio Presidencial, Catedral de São Vito, Igreja de São Jorge, Rua dos  
Ourives e outros pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos 
a tarde livre para explorar esta cidade, considerada uma das mais lindas do 
mundo. À noite, jantar com drink de boas-vindas em Restaurante típico local 
(INCLUSO no Tour Premium).

6° DIA - PRAGA
Café da manhã BUFÊ e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visita à Igreja de Nossa Senhora das Vitórias (mais 
conhecida mundialmente como a Igreja do Menino Jesus de Praga) no bairro 
central de Mala Strana. Ver as vitrines das sofisticadas lojas de famosas marcas 
da rua Pariská. Na hora do almoço, recomendamos uma visita a típica cervejaria  
Staropramem, fundada em 1869, onde se poderá degustar excelentes  
tipos de cerveja com comidas típicas. À noite, experimente um jantar ou 
café na Casa Municipal na Praça da República, ao lado da Torre da Pólvora.  
Conheça também os espetáculos tradicionais do Teatro Negro ou da Ópera de  
Marionetes (ambos próximos à saída da Ponte Carlos na cidade velha).

42 Início do TourÁUSTRIA, REPÚBLICA TCHECA E ALEMANHA

Ópera de Viena

Muito além de Mozart e a Noviça Rebelde, a Áustria oferece paisagens espetaculares, cultura, música e museus impressionantes. Viena é uma das capitais mais belas e 
imponentes de todo o Velho Mundo. De seus cafés surgiram ideias e debates de gente como Freud, entretidos com doces maravilhosos como o Apfelstrudel e a torta 
de chocolate Sacher. Praga, a cidade das 100 cúpulas, famosa pelo extenso patrimônio arquitetônico e rica vida cultural e uma interessante imersão pelo melhor da 
Alemanha.
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7° DIA - PRAGA / DRESDEN / BERLIM (ALEMANHA)
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Berlim, belíssima capital  
alemã, símbolo dessa nação reunificada. No caminho, visitaremos Dresden,  
capital da antiga Saxônia, e importante cidade industrial da antiga Alemanha  
Oriental, conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três  
museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do Mercado; o  
Palácio Real e a Igreja de Nossa Senhora. Finalizada a visita, continuaremos 
com destino a Berlim para acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre 
para começarmos a apreciar as maravilhas desta cidade, no Europa Center 
ou na Potsdamerplatz (moderno centro de gastronomia e lazer da cidade).

8° DIA – BERLIM / POTSDAM / BERLIM
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os  
principais pontos turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo:  
Palácio Bellevue, West Side Gallery, o imponente Portão de Brandembur-
go, cartão postal da cidade e marco divisório da cidade durante os anos de 
Guerra Fria; o Reichstag - o belíssimo Parlamento com sua cúpula de vidro, 
Unter den Linden, Karl Max Alee. Nesse passeio, você ainda irá se encantar 
com a grandiosidade do Museu Pergamon (INGRESSO INCLUSO). Também  
visitaremos o Museu Check Point Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO), este é o  
Museu do Muro (Die-Mauer = O Muro de Berlim). À tarde, continuaremos  
nosso passeio com destino a Potsdam, capital do Estado de Brandemburgo, 
onde visitaremos o Parque Sanssouci (INGRESSO INCLUSO para visita interna  

a um de seus palácios), palácio de verão construído pelo imperador  
alemão Frederico II, grande estadista militar e popularmente conhecido  
como “Fritz” pelos seus súditos. Os diversos palácios do parque são  
considerados Patrimônio Cultural da Humanidade. Finalizada a visita, retor-
naremos a Berlim.

9° DIA - BERLIM
Café da manhã BUFÊ. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar ainda 
mais desta efervescente cidade. Sugerimos fazer um passeio de barco no 
rio Spree, ou se aventurar no lado oriental de Berlim, considerada a parte da  
mais vibrante cidade atualmente. Também não deixe de conhecer a KDW, 
próxima ao Europa Center, uma das mais sofisticadas e variadas lojas de  
departamentos da cidade.

10° DIA - BERLIM / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha  
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Final do TourÁUSTRIA, REPÚBLICA TCHECA E ALEMANHA

 Cesky Krumlov - República Tcheca

42
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TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol INCLUSO;
•  Ingresso INCLUSO no Palácio de Schönbrunn em Viena;
•  Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga;
•  Ingresso INCLUSO no Parque Sanssouci em Potsdam;
•  Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim;
•  Ingresso INCLUSO no Museu do Check-Point Charlie Mauer em Berlim;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• 01 jantar INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico local em Praga;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Refeições

Transportes

Guia e Outros serviços

Praga
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HOTÉIS DO TOUR :

Viena  Austria Trend Park Royal  P
  Austria Trend Savoyen Viena P
  AM Konzerthaus Vienna  P
  Imperial Ridding School  P
  Renaissance Vienna   P
  Austria Trend Park Schönbrunn P
  Bellevue Wien  P
Praga   Occidental Praha Five  P
  Majestic Plaza Prague  P
  Leonardo    P
  Falkensteiner Maria Prag  P
  Astoria Prague  P
Berlim   Berlin    P
  Andels Berlin   P
  Riu Plaza Berlin   P
  Park Inn Alexander Platz P
  Crowne Plaza Potsdamer  P
  Maritim Pro Arte  P

TOUR PREMIUM

CIDADE HOTÉIS CAT

CATEGORIAS

Novotel  
Budapest Danube 
 

1027 Budapest, Bem rakpart 33-34. 
tel: +36 1 458 4900  
fax: +36 1 458 4909 
e-mail: h6151@accor.com 

Panoramic view to the river Danube 
Family & Accessible rooms 

Children are welcome (kid’s corner, kid’s menu) 
InBalance fitness and Sauna 

Free wifi in the entire hotel 
Apple MAC Computers in the lobby 

100% smoke free hotel 

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

P    PRIMEIRA

Relógio Astronômico - Praga
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Castelo de Neuschwanstein - Baviera
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Frankfurt

Nuremberg

Dresden

Colônia

Bonn

Rudesheim

Hannover

Berlim

Munique

ALEMANHA MARAVILHOSA
16 dias e 14 noites

 Tour Premium
43

Frankfurt
2 noites

Nuremberg
3 noites

Colônia 
2 noites

Berlim 
3 noites

Hannover 
2 noites

Dresden

Rudesheim

Bonn

Munique
2 noites

ALEMANHA

FRANÇA

BÉLGICA

HOLANDA

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Outubro de 2020
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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(INCLUSO) pelo trecho mais pitoresco do rio Reno onde conheceremos os 
famosos burgos e castelos que fazem a história do rio pelo vale de Loreley 
até St. Goar, onde desembarcaremos e continuaremos a nossa viagem com 
destino a bela Colônia situada às margens do Rio Reno, um dos símbolos do 
orgulho alemão. Chegada em Colônia e visita panorâmica por esta magnífica  
cidade que foi quase toda destruída durante a Segunda Guerra Mundial e 
meticulosamente reconstruída. Veremos os antigos portais romanos e o  
centro histórico, passando pela prefeitura até chegar à riquíssima catedral, 
marco da arquitetura gótica na Alemanha e Patrimônio da Humanidade.  
Hospedagem no Hotel. 

5° DIA - COLÔNIA / BONN / DÜSSELDORF / COLÔNIA 
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Saída com destino a Bonn, famosa após a 
Segunda Guerra Mundial, quando em 10 de maio de 1949, se tornou capital  
da República Federal da Alemanha, atualmente a capital é Berlim. Bonn é  
famosa também por ser a cidade onde nasceu, em 1770, o compositor  
Ludwig van Beethoven. Hoje, Bonn é uma atraente cidade das Nações  
Unidas e da Universidade, com uma rica vida cultural, e é um importante  
centro de negócios e ciência. No city tour panorâmico veremos  a sua praça  
central (Markt), a Prefeitura (Rathaus), a Catedral, a zona sul com as suas  
pitorescas casas do final do século XIX e o antigo distrito governamental  
que se tornou o novo centro internacional de Bonn, com o campus da ONU. 
Terminada a visita a Bonn, continuaremos com destino a Düsseldorf,  
capital da Renânia do Norte-Vestfália, que tem o título de metrópole  
fashion do país, além de ser considerada um centro da moda em toda 
a Europa, banhada pelo Rio Reno e que honra a posição de segundo  
maior centro financeiro da Alemanha. No city tour veremos, na área cen-
tral e histórica, a feirinha de Markt am Carlsplatz. Caminharemos também 

1° DIA - BRASIL/ FRANKFURT
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Frankfurt. 

2° DIA - FRANKFURT
Chegada a Frankfurt. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Frankfurt. 
até o Hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os 
passageiros no Hotel. 

3° DIA - FRANKFURT 
Café da manhã BUFÊ no Hotel  e visita panorâmica por esta bela e imponente 
cidade. Localizada às margens do Rio Main, ela é um dos principais centros  
históricos e culturais da Europa. Frankfurt, em um primeiro momento,  
impressiona pelos seus altos edifícios, mas, vista de perto, é aconchegante  
e encantadora. No city tour veremos: a magnífica Catedral Imperial  
Kaiser, que possui um rico acervo do período gótico. O Städelsches  
Kunstinstitut, com seu estilo neo-renascentista, o centro da cidade antiga 
- Römer, com sua praça medieval e casario dos séculos  XV a XVIII, a Altes  
Rathaus, a velha prefeitura; a Igreja de St. Leonhard, com sua arquitetura  
gótica e românica e a Igreja de St. Nikolai, com seu carrilhão. Resto do dia 
livre. Para o final do dia, sugerimos aproveitar para conhecer na cidade  
velha, a Ostzeile Romerberg, um dos principais cartões-postais e desfrutar 
das delícias da culinária regional alemã nos seus cafés e restaurantes. 

4° DIA - FRANKFURT / RÜDESHEIM - ST GOAR (CRUZEIRO PELO RIO 
RENO ) / COLÔNIA 
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Saída com destino até a Rüdesheim, onde 
faremos uma visita a seu centro histórico. A seguir, faremos um cruzeiro 

43 ALEMANHA MARAVILHOSA Início do Tour

Vista panorâmica de Colônia

A Alemanha é um dos países mais organizados do planeta, limpo e pontual, responsável e inteligente. E o melhor é que não faltam animação, belas paisagens, história 
e cultura. A Oktoberfest de Munique é uma verdadeira ode à cerveja e à vida, concertos de Bach e Beethoven exemplificam a genialidade humana, enquanto edifica-
ções como a Catedral de Colônia mostram um pouco da história dessa nação que é um dos pilares da União Europeia. Ao mapear as cidades a serem visitadas, dá para 
escolher de tudo um pouco, da pequena e encantadora Rothenburg a grandes metrópoles, como Berlim, que pulsam com uma vida cultural animada, baladas noturnas 
e lojas com produtos de design exclusivo.
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pela agradável e tranquila Rheinuferpromenade (a passarela na beira do 
rio), passaremos pelo Museu contemporâneo KIT, pelos prédios-conceito e  
ultradivertidos do arquiteto Frank Gehry, e a torre de TV. Conheceremos a   
Königsallee (apelidada de "Kö" pelos moradores), o boulevard de luxo mais 
movimentado da Alemanha, com sua fonte de Netuno, que é o cartão postal 
da avenida no eixo central do fosso, por onde correm as águas do Rio Düssel, 
que divide a Königsalle. No final da visita a Düsseldorf, regressaremos a  
Colônia.  Hospedagem no Hotel. 

6° DIA -  COLÔNIA / HANNOVER 
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Hoje seguiremos a nossa viagem com destino 
à cidade de Hannover, capital do estado federal (Bundesland) Baixa Saxônia, 
que, durante a Segunda Guerra Mundial teve 70% do seu território destruído.  
Atualmente, é uma bela cidade com seu famoso cinto verde, cidade dos  
esportes e famosa também por ter sido sede da Expo 2000, onde chegaremos  
no início da tarde. Após o almoço, NÃO INCLUSO, faremos um city tour  
panorâmico passando pelos principais pontos de interesse tais como: os  
Jardins Reais de Herrenhausen, que são um verdadeiro deleite para os visitantes  
da capital criados em 1666, a cidade velha (Altstadt) onde veremos edifícios an-
tigos na Kramergasse; a igreja Marktkirche, construída entre 1349 e 1359, em ti-
jolo e estilo gótico;  o Maschsee, um lago artificial que é destino de caminhada  
popular e lugar de festa no verão. Conheceremos também um dos mais belos 
bairros da cidade: o List. Terminada a visita panorâmica, hospedagem no Hotel. 

7° DIA -  HANNOVER / POTSDAM  / BERLIM   
Café da manhã BUFÊ no Hotel.  Saída em direção a Berlim,  belíssima capital  
alemã, símbolo dessa nação reunificada. No caminho visitaremos Potsdam,  
onde chegaremos no início da tarde. Potsdam, capital do Estado de  
Brandemburgo, onde visitaremos o Parque Sanssouci (INGRESSO INCLUSO para  
visita interna a um de seus palácios), palácio de verão construído pelo  
imperador alemão Frederico II, grande estadista, militar e popularmente  
conhecido como “Fritz” pelos seus súditos. Os diversos palácios do parque são 
considerados patrimônio Cultural da Humanidade. Finalizada  a visita, continu-
aremos com destino a Berlim para acomodação e hospedagem no Hotel.  Noite  
livre para começarmos a apreciar as maravilhas de Berlim, no Europa Center ou 
na Potsdamerplatz (moderno centro de gastronomia e lazer da cidade). 

8° DIA -  BERLIM   
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com 
os principais pontos turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo:  
Palácio Bellevue, West Side Gallery, o imponente Portão de Brandemburgo,  
cartão postal da cidade e marco divisório da cidade durante os anos de Guerra  
Fria, o Reichstag - o belíssimo Parlamento com sua cúpula de vidro, Unter 
den Linden, Karl Max Alee. Nesse passeio, você ainda irá se encantar com a  
grandiosidade do Museu Pergamon (INGRESSO INCLUSO). Também  
visitaremos o Museu Check Point Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO), este 
é o Museu do Muro (Die-Mauer = O Muro de Berlim).  A tarde será livre para  
continuar conhecendo esta que é considerada atualmente como a cidade 
com mais atividades culturais da Europa.  Acomodação e hospedagem no 
Hotel. 

9° DIA -  BERLIM   
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar 
ainda mais desta efervescente cidade. Sugerimos fazer um passeio de barco 
no rio Spree ou se aventurar no lado oriental de Berlim, considerada a par-
te mais vibrante da cidade atualmente. Também não deixe de conhecer a 
KDW, próxima ao Europa Center, uma das mais sofisticadas e variadas lojas de  
departamentos da cidade. 

10° DIA -  BERLIM  / DRESDEN   
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Saída com destino a Dresden, capital da  
antiga Saxônia, e importante cidade industrial da antiga Alemanha Oriental,  
onde chegaremos no início da tarde. Na visita panorâmica por Dresden,  
passaremos pelos seus mais importantes pontos de interesse, tais como: o  
Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três museus de arte); a Igreja 
de Santa Ana; a Praça Antiga do Mercado; o Palácio Real e a Igreja de Nossa  
Senhora. Finalizada a visita, chegaremos no Hotel para acomodação e  
hospedagem.  Resto da tarde livre. 

11° DIA -  DRESDEN  / NUREMBERG   
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Continuação da nossa viagem com destino 
a Nuremberg, onde chegaremos no início da tarde. Após o almoço NÃO  
INCLUSO, faremos um city tour panorâmico onde veremos os principais pon-

Cidade histórica de Nuremberg 
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tos de interesse, tais como: A Weissgerbergasse, que é a rua mais linda da  
cidade com suas casas históricas coloridas antigas em estilo enxaimel; o 
Hauptmarkt, que é o Mercado localizado na Praça central de Nuremberg;  
o Castelo Imperial Kaiserburg (visita NÃO INCLUSA) desde onde se tem 
uma vista panorâmica incrível da cidade. Nuremberg começou a ser  
erguida a partir deste Castelo que fica em uma montanha e é considerado 
um dos palácios imperiais da Idade Média mais importantes da Europa e a  
Handwerkerhof, a Vila de Artesãos, que fica bem próxima da estação central 
de trem (Hauptbanhof), uma área murada com uma espécie de minivilarejo 
que retrata em arquitetura e artesanato o estilo de vida de séculos passados.  
No fim da visita,  chegaremos no Hotel para acomodação e hospedagem.  
Resto da tarde livre. 

12° DIA -  NUREMBERG  / ROTHENBURG  OB  DER TAUBER /
NUREMBERG   
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Saída com destino a  Rothenburg ob der  
Tauber, uma das 28 cidades que formam a "Rota Romântica", e sem dúvida, 
uma das mais  bonitas e antigas. O nome da cidade significa em Português 
"Fortaleza vermelha acima do Rio Tauber". Com menos de 11.000 habitantes 
a cidade é toda cercada por uma muralha medieval muito bem mantida, 
conservando toda a sua fortaleza nos antigos portões na entrada e saída 
da cidade que transportam o visitante a uma viagem no tempo. Faremos 
uma visita panorâmica a pé,  já que a cidade murada é pequena e tem seu  
centro limitado para o trânsito de veículos. Caminharemos pelas ruas  
medievais descobrindo cada ponto da cidade, tais como a Igreja de St. 
Jakobs, a maior da cidade. Diz a lenda que no altar da Igreja está guardada 
uma gota do sangue de Cristo. Nosso passeio continuará até chegarmos ao  
Marktplatz (Praça do Mercado), o coração da cidade.  No final da visita regres-
saremos a Nuremberg.  Hospedagem no Hotel. Resto da tarde livre. 

13° DIA -  NUREMBERG / WURZBURG / NUREMBERG   
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Hoje conheceremos a linda cidade de  
Würzburg, mais conhecida como a pequena Praga e ponto de partida da 
Rota Romântica. Faremos uma visita panorâmica por esta simpática cidade 
histórica, dominada pela fortaleza de Marienburg. Visitaremos a Würzburg 
Residenz com INGRESSO INCLUSO,  um dos mais importantes patrimônios 
históricos da região, considerada a representação máxima da arquitetura  
barroca germânica. Nossa próxima parada será a Praça do Mercado  
(Marktplatz). A seguir caminharemos  por entre as pequenas ruas e passare-
mos pela  Catedral de Würzburg, a Neumünsterkirche,  o Falkenhaus,  edifício 
icônico no centro da cidade, e a Marien Kapelle (Igreja de Santa Maria).   
Por fim chegaremos às margens do rio Main onde avistaremos a Alte 
Mainbrücke (Antiga Ponte Principal). A Ponte tem 12 grandes estátuas  
de santos e sua primeira versão, feita de pedra românica, é datada do ano 
de 1120. Esta Ponte é a imagem da Ponte Carlos de Praga. Agora sim a  
pequena Praga se revela por completo. No final da visita retornaremos a  
Nuremberg. Hospedagem no Hotel. Resto da tarde livre. 

14° DIA -  NUREMBERG / MUNIQUE 
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Antes de deixar Nuremberg visitaremos 
com INGRESSO INCLUSO, o Tribunal de Nuremberg e sua sala 600, onde os  
criminosos nazistas da Segunda Guerra foram condenados, uma experiência 
imperdível. Finalizada a visita, seguiremos com destino a Munique, a capital 
mundial da cerveja. Chegada e Hospedagem no Hotel.  Resto da tarde livre. 

15° DIA -  MUNIQUE 
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Hoje faremos uma visita panorâmica para  
conhecer as atrações desta incrível cidade, tais como: A praça principal  
“Marienplatz” com a coluna de Santa Maria; de onde admiraremos a Neu  
Rathaus, a nova prefeitura em estilo neogótico com seu famoso carrilhão.  
Munique é famosa pela principal festa alemã da cerveja, a Oktoberfest.  
Passaremos pela Altes Rathaus, a antiga prefeitura; a majestosa Frauenkirche, 
catedral de Nossa Senhora; a Igreja de St. Peter, a mais antiga da cidade;  
o magnífico Residenz, antiga residência dos Reis da Baviera e o Deutsches  
Museum (INGRESSO NÃO INCLUSO), com a fama de ser o maior do mundo no 
âmbito científico e tecnológico.  A tarde será livre. 

16° DIA -  MUNIQUE / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ no Hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do Hotel até o  
Aeroporto de Munique INCLUSO. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não  
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída. 

43 Final do TourALEMANHA MARAVILHOSA

Cerveja Alemã
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TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

TOUR PREMIUM

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ.;

•  Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
•  Cruzeiro INCLUSO pelo trecho mais pitoresco do rio Reno de Rudesheim a St. Goar; 
• Visita INCLUSA ao parque Sanssouci em Potsdam; 
• Visita INCLUSA ao museu Pergamon em Berlim; 
• Visita INCLUSA ao museu Check Point Charlie Mauer em Berlim; 
• Visita INCLUSA na Würzburg Residence em Wurzburg; 
• Visita INCLUSA no Tribunal de Nuremberg e sua sala 600; 

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

 • Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :
TOUR PREMIUM TOUR PREMIUM

CIDADE CIDADE

Frankfurt Dresden

Colônia Nuremberg

Hannover Munique

Berlim

HOTÉIS HOTÉIS 

NH City 
Steigenberger Metropolitan 
Tryp by Windham Frankfurt 
Grand Empire 
Europa Style 
Bristol 
Savoy

Pullman Dresden Newa 
Dorint Dresden 
Courtyard by Marriott Dresden 
Innside by Meliá Dresden 
Maritim Dresden 
NH Collection Dresden Altmarkt 
NH Dresden Neustadt

Mondial AM Dom Cologne M Gallery 
by Sofitel 
Pullman Cologne 
City Class Europa AM Dom 
Steigenberger Koeln 
NH Collection Köln Mediapark 
NH Köln Altstadt

NH Collection Nürnberg City 
Novotel Nuernberg Centre Ville 
Holiday Inn Nürnberg City Centre 
Park Plaza Nuremberg 
Victoria

Crowme Plaza 
Mercure Hannover City 
Novotel Hannover City 
Grand Mussmann 
Dormero Hannover 
Arabella Sheraton Pelikan

Marc München 
King's First Class 
Cortiina 
Novotel Munchen City 
Schiller 5  
Courtyard by Marriott  
City Center Munich

Berlim 
Riu Plaza Berlim 
Andels Berlim

CAT CAT

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

 
P 
P 
P 
P 
P 
P

P 
P 
P 
P 
P 
P

P 
P 
P 
P 
P 
P

P 
P 
P 
P 
P 
 
P

P 
P 
P 

CATEGORIAS P    PRIMEIRA

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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AS BELAS ILHAS BRITÂNICAS



Londres

Cambridge

York
Liverpool
Chester

Edimburgo

Pitlochry

Inverness

Stratford-
upon-Avon

Glasgow

Loch
Ness

Loch Lomond

Belfast

Lake 
District

Dublin

Vista panorâmica de Edimburgo - Escócia
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Londres

Cambridge

York
Liverpool
Chester

Edimburgo

Pitlochry

Inverness

Stratford-
upon-Avon

Glasgow

Loch
Ness

Loch Lomond

Belfast

Lake 
District

Dublin

INGLATERRA, ESCÓCIA E IRLANDA
18 dias e 16 noites

Tour Premium

 Stratford-upon-Avon
1 noite

Glasgow
2 noites

Edimburgo 
2 noites

Londres
3 noites 

Dublin
2 noites 

Liverpool 
2 noites

Londres
1 noite Chester Lake District Loch Lomond Cambridge

Loch Ness Pitlochry

Inverness ou 
Aviemore

1 noite

  York
1 noite

 Belfast
1 noite

44

Início do 
Tour

Final do 
Tour

INGLATERRA E ESCÓCIA
TOUR PREMIUM - 15 dias e 13 noites

Tour Premium

 Stratford-upon-Avon
1 noite

Glasgow
2 noites

Edimburgo 
2 noites

Londres
3 noites 

Liverpool 
2 noites

Londres
1 noite Chester Lake District Loch Lomond Cambridge

Loch Ness Pitlochry

Inverness ou 
Aviemore

1 noite

  York
1 noite

45

Início do 
Tour

Tour Premium

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Outubro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Junho de 2020 a Outubro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com
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1° DIA - BRASIL/LONDRES
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Londres. 

2° DIA - LONDRES
Chegada a Londres. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Londres  
até o hotel INCLUSO. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro  
encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - LONDRES / STRATFORD-UPON-AVON
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã, com o Guia acompanhante  
Brasileiro, para Stratford-upon-Avon, a cidade natal de Shakespeare.  
Chegada e tour panorâmico com visita a Shakespeare House (ENTRADA  
INCLUSA). Acomodação e hospedagem no hotel. À noite, poderemos curtir 
a animação num autêntico “Pub”.

4° DIA - STRATFORD-UPON-AVON / CHESTER / LIVERPOOL
Café da manhã BUFÊ. De manhã, saída em direção à cidade de Chester,  
também conhecida como “A Cidade da Grande Muralha”. Chegada a  
Chester, a cidade dos fantasmas e considerada um museu a céu aberto,  
conheceremos, com Guia local, sua grande muralha construída pelos  
romanos, o anfiteatro, a Prefeitura, a Catedral de Santa Werburga em estilo 
Normando com seu belo claustro. Veremos o Eastgate Clock, o relógio mais 
famoso da Grã-Bretanha depois do Big Ben. Continuação para Liverpool,  

cidade onde os Beatles surgiram. Acomodação e hospedagem no hotel. 
À noite, sugerimos visita OPCIONAL ao famoso “Cavern Club”, palco das  
primeiras apresentações artísticas dos “Quatro Fabulosos Beatles”.

5° DIA - LIVERPOOL
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade, conhecendo 
os principais locais que inspiraram as músicas dos Beatles, como Penny Lane 
e Strawberry Fields, e o Cavern Club, onde iniciaram sua carreira. Visita ao 
The Beatle Story Experience (ENTRADA INCLUSA), museu dedicado à história  
deste inesquecível quarteto de músicos. Tarde livre.

6° DIA - LIVERPOOL / LAKE DISTRICT / WINDERMERE / GLASGOW
(ESCÓCIA)
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã para o Lago Windermere, no  
deslumbrante Distrito dos Lagos, onde visitaremos o Lago Windermere, um 
dos destinos turísticos mais populares e famosos da Inglaterra, e cenário 
que serviu de inspiração para gerações de poetas ingleses. No fim da visita,  
continuação da viagem com destino a Glasgow, importante cidade  
escocesa e berço da Revolução Industrial. Acomodação e hospedagem  
no hotel. JANTAR INCLUSO no Tour Premium no hotel.

7° DIA - GLASGOW
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade, conhecendo 
os seus principais locais de interesse: a Catedral de Glasgow, a Rua Buchanan,  
a Prefeitura, a George Square praça em estilo Vitoriano, a Universidade  
(fundada no ano de 1451) e o Parque Kelvingrove. Tarde livre para conhecer 
os típicos “Pubs”.

44

Início do Tour

INGLATERRA, ESCÓCIA E IRLANDA

INGLATERRA E ESCÓCIA

Um completíssimo Tour pela Inglaterra, conhecendo as principais cidades e sentindo de perto a cultura britânica. Na Escócia, dos castelos dos clans ao whisky puro 
malte, do kilt ao inconfundível som da gaita de foles, há coisas que só existem por lá. Num Tour bem abrangente, conheça o incrível Lago Ness e deleite-se nas destilarias 
de Whisky. A capital da Irlanda do Norte, Belfast é pequena, arejada e com boas atrações culturais. A cidade que viu nascer o Titanic é um charme só! Dublin e suas ruas 
tranquilas e sua fácil locomoção a pé (quase tudo é plano) permitem conhecê-la caminhando por entre prédios de arquitetura georgiana do século 18.

45

Costa da Irlanda
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Centro histórico de Edimburgo

8° DIA - GLASGOW / LOCH LOMOND / LOCH NESS / INVERNESS
OU AVIEMORE
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino ao mundo de tradição e magia 
das Highlands escocesas (Terras Altas). O primeiro contato será com o Loch  
Lomond, considerado o maior Lago da Escócia. A seguir, continuaremos a 
nossa descoberta em direção ao Loch Ness percorrendo a deslumbrante  
região aonde foram realizados filmes como “Coração Valente” e “Highlander”.  
Na maior atração das Highlands, conheceremos o maior dos “lochs” o  
famoso Lago Ness, que além de ser um lago de beleza espetacular, abriga  
um lendário habitante: Nesse, “o monstro já visto por mais de 4.000  
pessoas desde o século VI”. Finalmente, chegaremos em Inverness, a capital 
das Highlands. Esta pitoresca cidade que nos permitirá entrar em contato 
com as tradições dos clãs escoceses, sendo as mais típicas destas tradições os 
trajes típicos quadriculados. Acomodação e hospedagem no hotel.

9° DIA - INVERNESS OU AVIEMORE / CASTELO BLAIR / DESTILARIA
DE WHISKY / PITLOCHRY / EDIMBURGO
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica por Inverness. Caminhando pelo 
centro da cidade através das suas antigas ruelas, passaremos pelo Castelo  
Vitoriano e exploraremos o comércio local onde se podem comprar os  
famosos e típicos “kilts” e “tweeds” escoceses. Finalizada a nossa visita à capital  
das Highlands, saíremos com destino a Edimburgo. No caminho visitaremos 
o majestoso Castelo Blair (INGRESSO INCLUSO). Os Duques de Atholl, que são 
os proprietários deste castelo, ainda mantêm o único exército particular em 
território bretão com autorização da Rainha Vitória em 1844. Percorrendo  
o interior do Castelo, veremos as elegantes galerias vitorianas na ala do 
século XVIII, e sua belíssima pinacoteca. Finalizada a visita ao Castelo Blair,  
continuaremos a nossa viagem passando por Pitlochry, uma pitoresca vila  
“highlander”, e no caminho visitaremos uma das famosas destilarias escocesas  
onde aprenderemos tudo sobre a produção da bebida mais internacional 
do mundo: o whisky que significa em língua Celta “água da vida“ (INGRESSO  
INCLUSO). No final da visita, continuaremos com destino a Edimburgo, a  
imponente capital da Escócia. Acomodação e hospedagem no hotel.

10° DIA - EDIMBURGO
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica a esta magnífica  
cidade declarada patrimônio Histórico Mundial. Conheceremos seu  
legendário castelo construído no século XII sobre um rochedo onde viveu 
Mary Stuart (INGRESSO INCLUSO no Tour Premium). Passaremos por fora 
do Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da Rainha Elizabeth, a Royal 
Mille, a Catedral St. Gilles e o Parlamento escocês. Tarde livre para continuar  
conhecendo esta magnífica cidade. Uma boa pedida é visitar os museus, 
universidades e galerias ou ir às compras na Royal Mille. À noite, curtir a  
animação da Royal Mille, antiga cidade medieval com seus inúmeros cafés, 
lojas e restaurantes, é uma ótima pedida.

11° DIA - EDIMBURGO / YORK (INGLATERRA)
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a York cidade fundada pelos  
romanos e colonizada pelos vikings na Idade Média. Chegada a York e  
visita panorâmica a esta importante cidade histórica, conhecendo a Cidade 
Velha, rodeada por muralhas do século XIV, o antigo mercado e a gigantesca  
Catedral de York Minster (INGRESSO INCLUSO), dedicada a São Pedro.  
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

12° DIA - YORK / CAMBRIDGE / LONDRES
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino à cidade universitária de  
Cambridge para uma visita de orientação. Conhecermos a Capela do King’s 
College (INGRESSO INCLUSO), considerada exemplo de arquitetura inglesa 
da época medieval. Almoço INCLUSO no Tour Premium em Cambridge.  
Finalizado o almoço, saída com destino à majestosa capital inglesa.  
Acomodação e hospedagem no hotel. À noite, pode-se assistir OPCIONAL-
MENTE a um dos famosos musicais em cartaz nesta metrópole.

13° DIA - LONDRES
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Rio Tâmi-
sa, Picadilly Circus, Palácio de Buckingham (com a troca de guarda, sempre 
que possível), Abadia de Westminster, Big Ben, Praça Trafalgar, Hyde Park, St.  
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James Park, o Parlamento Inglês, a Abadia de Westminster (a mais antiga 
igreja de Londres), a Ponte de Londres, Piccadilly Circus, tradicional área de 
teatros, a fervilhante zona de compras e, ao final, visita à Torre de Londres 
(INGRESSO INCLUSO).

14° DIA - LONDRES
Café da manhã BUFÊ. Dia livre. Aproveitem para conhecer a Harrod’s, a mais 
tradicional loja de departamentos da Inglaterra, o magazine Selfridge’s ou  
caminhar pela New Bond Street, com suas grifes famosas, e por Piccadilly  
Circus. À tarde, pode-se visitar o famoso Museu de Cera de Madame Tussaud 
ou subir a bordo da London Eye, considerada a mais alta roda gigante da 
Europa. À noite, assistir OPCIONALMENTE a algum dos famosos musicais em 
cartaz nos teatros de Piccadilly Circus é uma excelente pedida.

15° DIA - LONDRES / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Londres INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no translado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia 
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

15° DIA - LONDRES / BELFAST (IRLANDA DO NORTE)
Café da manhã BUFÊ. Traslado do hotel até o aeroporto de Londres. NOTA 
IMPORTANTE: Bilhete aéreo de Londres a Belfast NÃO INCLUSO. Chegada a 
Belfast, capital da Irlanda do Norte. Traslado desde o aeroporto de Belfast 
até o hotel. Acomodação e hospedagem. Restante do dia livre. À noite, 
poderemos curtir o histórico Crown Liquor Saloon, o mais famoso bar do 
irlandês.

16° DIA - BELFAST / DUBLIN (IRLANDA)
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica à cidade, apreciando o 
histórico prédio da Prefeitura, a imponente Catedral de Saint Anne, o Castelo 
e a Grand Opera House. Continuação para Dublin, a bela capital da Irlanda, o 
país das fadas e duendes.

17° DIA - DUBLIN
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica pela cidade, passando pelo Castelo 
de Dublin; Catedral de Saint Patrick; Universidade Trinnity College, onde se 
encontra o Livro de Kells, uma das maravilhas artísticas da Idade Média na 
Europa; O’Connel Street, com as estátuas dos heróis da libertação irlandesa. 
À noite, uma boa pedida é curtir a badalada área de Temple Bay com suas 
lojas e cafés.

18° DIA - DUBLIN / LONDRES / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Dublin INCLUSO. NOTA IMPORTANTE 1: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no translado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia 
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro  
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará  
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de 
saída. NOTA IMPORTANTE 2: Bilhete aéreo de Dublin a Londres NÃO ESTÁ 
INCLUSO nos serviços terrestres e na tarifa vigente de nossos serviços.

Final do TourINGLATERRA, ESCÓCIA E IRLANDA44

Continua o Tour

Final do TourINGLATERRA E ESCÓCIA

44

45

Famoso Eastgate Clock
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Stratford upon Avon

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

•  Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café da  
  manhã BUFÊ;

•  Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
•  Ingresso INCLUSO na Shakespeare House em Stratford-upon-Avon;
•  Ingresso INCLUSO na The Beatle Story Experience em Liverpool;
•  Visita INCLUSA a uma das famosas destilarias escocesas de Whisky entre Loch Ness e Inverness;
•  Ingresso INCLUSO no Castelo Blair;
•  Ingresso INCLUSO no Castelo de Edimburgo;
•  Ingresso INCLUSO na Catedral de York Minster em York;
•  Ingresso INCLUSO na Capela do Kingʼs College em Cambridge;
•  Ingresso INCLUSO na Torre de Londres em Londres.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

• 02 refeições INCLUSAS: 01 jantar em Glasgow e 01 almoço em Cambridge;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Refeições

Transportes

Guia e Outros serviços
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HOTÉIS DO TOUR :

Londres   Radisson Blu Portman  P
  Millenium Gloucester  P
  Meliá White House   P
  Walton    P

Stratford-Upon-Avon Alvesnor Manor   P
  Billesley Manor   P
  Macdonald Swan's Nest P
  Walton    P 
  Crowne Plaza Stratford 
  Upon Avon  P 
  Double Tree by Hilton  
  Stratford-Upon-Avon  P 
  Mercure Walton Hall  PS
Liverpool  Marriott Liverpool  P
  Radisson Blu Liverpool  P
  Novotel Liverpool Centre P 
  Crowne Plaza Liverpool Centre P 
  Mercure Atlantic Tower P
 
Glasgow   Double Tree by Hilton City Center P
  Hilton Glasgow   PS
  Radisson Blu Glasgow  P 
  Jurys Inn Glasgow  P 
  Hallmark Glasgow  P 
  Marriott Glasgow  P 
  Hilton Garden Inn Glasgow 
  City Centre  P
  Crowne Plaza Glasgow P
 
Aviemore   Aviemore Highland Resort P
  Hilton Coylumbridge  P 
  Macdonald Avimore Resort P 
  Macdonald Morlich  P 
  Mercure Inverness  P 
  Jurys Inn Inverness  P 

Edimburgo  Apex Waterloo Place  
  Edinburgh   P 
  Doubletree by Hilton City 
  Centre   P 
  Hilton Edinburgh Grosvenor P 
  Apex City of Edinburgh P 
  Apex Grassmarket  P
  

Edimburgo Hilton Edinburgh Carlton P
  Macdonald Holyrood  P 
  The Principal Edinburgh 
  George Street  P 
  The Roxburghe  P 
  G & V Royal Mile Edinburgh
  (Ex-Missoni Edinburgh) PS

York   Park Inn by Radisson York
  City Centre   P
  Novotel York Centre   P
  Hilton York   P
  Marriott York  P
  Hotel 53    TS
  Holiday Inn York  P

Londres   Radisson Blu Portman  P
  Millenium Gloucester  P
  Meliá White House   P
  Walton    P

Belfast   Radisson Blu Belfast   P
  Hilton Belfast   P
  Fitzwilliam   P
  Europa    P
  Holiday Inn Belfast  P 
  City Centre  P
  Ten Square  P 
  Clayton Belfast  P 
  Crowne Plaza Belfast  P 
  Stormon Belfast  P 
  Malone Lodge  P 
  Jurys Inn Belfast  P

Dublin   The Gibson   P
  Radisson Cardiff Lane  P
  Ballsbridge   P
  Ashling Dublin   P
  Clarion Dublin City   P

TOUR PREMIUM TOUR PREMIUM

CIDADE CIDADEHOTÉIS HOTÉIS CAT CAT

CATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIOR

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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17126 HOTÉIS E 
UMA SUITE 
IMPERIAL
 
Quer esteja num fim de semana romântico 
com aquela pessoa especial, explorando uma 
nova cidade, em uma viagem educacional, 
ou participando num seminário ou reunião de 
negócios importante - 26 hotéis Austria Trend, 
na Áustria, Eslováquia e Eslovênia e uma única 
e singular suíte no Palácio Schönbrunn irão lhe 
proporcionar um perfeito inicio a cada dia de 
sua viagem.

Faça de todos os dias o seu dia.

Member 
of 
Verkehrsbüro 
Group

Informações e reservas:

Tel. +43-1-588 00-800 
office@austria-trend.at

austria-trend.at

1 x em Innsbruck 4 x em Salzburgo 16 x em Vienna

ATH_Imageinserat_Tumlare_210x230_1907_CMYK_JS.indd   1 01.07.19   17:52
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PENÍNSULA IBÉRICA

Cidade Porto - Portugal



MadridLisboa

Batalha
Fátima

Santiago
de Compostela

Guimarães

Peso da Regua

Viseu Salamanca
Celorico da Beira

Segóvia

Sintra
Estoril / Cascais

Grazalema
Ronda

Óbidos

Coimbra

Aveiro

Cidade
Rodrigo

Braga

Porto

Viana do Castelo

Ávila
Barcelona

Valência

Sevilha

Córdoba

Granada
Múrcia

Peñiscola

ESPANHA

FRANÇA

PORTUGAL

Torre de Belem - Lisboa
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MadridLisboa

Batalha
Fátima

Santiago
de Compostela

Guimarães

Peso da Regua

Viseu Salamanca
Celorico da Beira

Segóvia

Sintra
Estoril / Cascais

Grazalema
Ronda

Óbidos

Coimbra

Aveiro

Cidade
Rodrigo

Braga

Porto

Viana do Castelo

Ávila
Barcelona

Valência

Sevilha

Córdoba

Granada
Múrcia

Peñiscola

FRANÇA

PORTUGAL E ESPANHA
15 dias e 13 noites

AS BELEZAS DA ESPANHA DE PORTO A MADRI
09 dias e 07 noites

AS BELEZAS DA ESPANHA DE PORTO A BARCELONA
18 dias e 16 noites

    Tour Classic  |  Tour Premium

    Tour Classic  |  Tour Premium

    Tour Premium

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Abril de 2021

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Abril de 2021

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Outubro de 2020

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

 Fátima 
1 noite

Óbidos Viana do
Castelo

Aveiro Guimarães Viseu

Viseu

Viseu

Ávila

Ávila

Ávila

Cidade
Rodrigo

Cidade
Rodrigo

Cidade
Rodrigo

Sintra
Peso da Régua

Peso da Régua

Peso da Régua

Estoril / Cascais

Santiago de 
Compostela

1 noite
Braga
1 noiteBatalha

Celorico da 
Beira

Celorico da 
Beira

Celorico da 
Beira

Segóvia

Segóvia

Segóvia

Coimbra
Porto

3 noites

Porto
3 noites

Porto
3 noites

Lisboa 
3 noites

Salamanca
1 noite

Salamanca
1 noite

Salamanca
1 noite

 Madri 
3 noites

 Madri 
3 noites

 Madri 
3 noites

46

48

49

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

PORTUGAL E SANTIAGO DE COMPOSTELA
11 dias e 09 noites

    Tour Classic  |  Tour Premium

Alta Temporada e Baixa Temporada
Maio de 2020 a Abril de 2021

SAÍDAS GARANTIDAS

 Fátima 
1 noite

Óbidos Viana do
Castelo

Aveiro Guimarães
Sintra

Peso da RéguaEstoril / Cascais

Santiago de 
Compostela

1 noite
Braga
1 noiteBatalha Coimbra

Porto
3 noites

Lisboa 
3 noites

47

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

Sevilha 
2 noites

Valência
2 noites 

Córdoba Múrcia Peñiscola

  Granada
2 noite

  Barcelona
3 noites

Final do 
Tour

MADRI, SUL DA ESPANHA, VALÊNCIA E BARCELONA
14 dias e 12 noites

Tour Premium

Sevilha 
2 noites

Valência
2 noites 

Madri
3 noites Córdoba Múrcia Peñiscola

  Granada
2 noite

  Barcelona
3 noites

50

Início do 
Tour

Final do 
Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Outubro de 2020
*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site www.tumlarebrasil.com

Grazalema

Ronda
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1° DIA - BRASIL / LISBOA (PORTUGAL)
Apresentação no aeroporto com destino a Lisboa.

2° DIA - LISBOA
Chegada a Lisboa, a belíssima capital de Portugal. Lisboa é, simul-
tâneamente, a capital e a maior cidade de Portugal. Traslado SEM  
ASSISTENTE do aeroporto de Lisboa até o hotel INCLUSO. Acomodação 
e hospedagem no hotel. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia  
Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - LISBOA
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium.  
Saída para visita panorâmica de meio dia por Lisboa, conhecendo os princi-
pais pontos turísticos da cidade: o Bairro Baixo, a Praça do Marquês do Pom-
bal, o Parque Eduardo VII, a Praça do Rossio, o Bairro da Alfama com suas ruas  
estreitas, o Monumento aos Descobridores, a Torre de Belém. Passaremos 
pelo Mosteiro dos Jerônimos e visitaremos o Museu dos Coches (EN-
TRADA INCLUSA) para vermos a maior coleção do mundo de carros e  
carruagens antigas. Após a visita ao Museu, faremos uma parada “es-
tratégica” na Fábrica de Pastéis de Belém, que fica ao lado do Museu  
dos Coches, onde degustaremos (INCLUSO) um delicioso pastel de 
Belém com uma “bica” (em bom português; “cafezinho expresso”). O  
passeio termina no hotel. Tarde livre. À noite, JANTAR INCLUSO no hotel onde 
degustaremos um delicioso prato local de Bacalhau, no Tour Premium. NOTA 

IMPORTANTE: Se o dia da visita acontecer em uma segunda-feira, esta  
visita será feita no 4º dia e a visita para a Estoril, Cascais e Sintra no 3º dia.

4° DIA - LISBOA / ESTORIL / CASCAIS / SINTRA / LISBOA
Após o café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium, 
saída para passeio panorâmico de dia inteiro por Estoril, Cascais e Sintra.  
Veremos a desembocadura do Rio Tejo e continuaremos até Estoril, um  
luxuoso núcleo residencial e cosmopolita, com destaque para seu cassino 
e os charmosos jardins. Prosseguiremos até Cascais, com tempo livre para 
apreciarmos o mar e uma bela vista da fortaleza que protege a cidade. Visita a 
Sintra, cidade que encantou reis e inspirou poetas. Tempo livre para almoço 
(NÃO INCLUSO). Regresso ao hotel em Lisboa ao fim do passeio e noite livre.

5° DIA - LISBOA / ÓBIDOS / BATALHA / FÁTIMA
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium e saída 
com destino a Fátima. Durante o percurso faremos uma parada em Óbidos, 
pequeno povoado muito pitoresco, com suas ruas brancas, seu castelo e 
pequenas lojas. Finalizada a visita a Óbidos continuaremos com destino a  
cidade de Batalha, imenso mosteiro que comemora a batalha que deu a  
Independência de Portugal em relação ao Reino de Castela. Visita ao  
Mosteiro de Batalha com ENTRADA INCLUSA. Saída com destino a Fátima. 
Chegada em Fátima. JANTAR INCLUSO no hotel no Tour Premium. Noite livre.

6° DIA - FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / BRAGA
Após café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium, 
saída para a cidade de Braga. Durante a viagem, passaremos por Coimbra 
para visitarmos a Biblioteca da antiga Universidade (ENTRADA INCLUSA). 
A instituição portuguesa de ensino superior foi fundada em 1290 pelo Rei 

Início do Tour

PORTUGAL E ESPANHA

PORTUGAL E SANTIAGO DE COMPOSTELA
47

46

Catedral de Salamanca

Uma completa imersão pela nossa Terra Mãe. Situado no extremo da Península Ibérica, Portugal é um destino muito procurado por brasileiros interessados tanto para 
o turismo, quanto para o trabalho. Seu povo é extremamente ligado ao mar, que faz parte de seu passado e de sua origem. Um Tour muito completo e detalhado. Na 
Espanha, se por um lado a imagem estereotipada de toureiros e dançarinas de flamenco sobrevive e encanta na Andaluzia, a Espanha de hoje mira o futuro com um 
profundo respeito pelas tradições regionais. Madri é o coração da Espanha. Centro intelectual e político de um vasto império, pilar da fé católica e foco das artes sob 
monarcas das mais diferentes tendências.
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Final do TourPORTUGAL E SANTIAGO DE COMPOSTELA47

Início do Tour

AS BELEZAS DA ESPANHA DE PORTO A MADRI

AS BELEZAS DA ESPANHA DE PORTO A BARCELONA
49

48

Dionísio (Dinis), o Lavrador, apenas um século depois da fundação da nação  
portuguesa. Esta é a Universidade mais antiga de Portugal e a mais conhecida 
fora de suas fronteiras. Continuaremos a nossa viagem passando por Aveiro, 
cidade famosa por seus canais e pelo delicioso doce regional “ovos - moles“. 
Finalmente chegaremos à cidade de Braga. Acomodação e hospedagem no 
hotel. Noite livre.

7° DIA - BRAGA / VIANA DO CASTELO / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium e sa-
ída para visita panorâmica por Braga, onde subiremos ao Santuário do Bom 
Jesus no funicular mais antigo da Europa, com funcionamento à base de 
motor à água! O santuário é belíssimo. As flores e os azulejos que adornam 
a escadaria também são de uma grande beleza. Almoçaremos em um tra-
dicional Restaurante do Minho onde a comida é deliciosa e farta (ALMOÇO  
INCLUSO). Finalizada a visita, continuaremos com destino a Santiago de  
Compostela com breve parada na famosa Viana do Castelo, que conta com 
uma fortaleza e um importante porto de pescadores. Chegada em Santiago 
de Compostela (Espanha). Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

8° DIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA / GUIMARÃES / PORTO
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour  
Premium, saída para caminharmos por uma das cidades com mais história 
da Europa. Desde a Idade Média, Santiago de Compostela é a parada final 
de todos os peregrinos que visitam o túmulo de São Tiago. Visita à famosa  
Praça do Obradoiro, com entrada em sua Catedral. Finalizada a visita  
continuação com destino ao Porto com parada na cidade de Guimarães,  
a primeira capital de Portugal, onde faremos uma visita panorâmica  
ao Palácio dos Duques de Bragança (ENTRADA INCLUSA). Chegada no Porto. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

1º DIA - BRASIL / PORTO 
Apresentação no aeroporto de sua cidade para embarque com destino ao 
Porto

2º DIA - PORTO 
Chegada à cidade do Porto, a segunda maior cidade de Portugal depois de 
Lisboa. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto do Porto até o hotel INCLU-
SO.  Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O 
Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel no final do dia.

9° DIA (3º DIA DO TOUR 48 e 49) - PORTO
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour  
Premium, visita panorâmica à cidade do Porto. Esta cidade é a segunda  
cidade mais importante do país, seu centro é patrimônio da humanidade.  
Passaremos pela Ribeira, pelo Castelo do Queijo e pela Praça da  
Liberdade, onde se encontra a estátua de Dom Pedro IV de Portugal (Dom  
Pedro I do Brasil). A tarde e noite serão livres para continuar descobrindo  
esta bela cidade e para fazer compras no seu variado comércio.

10° DIA (4º DIA DO TOUR 48 e 49) - PORTO / PESO DA RÉGUA / PORTO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. Saída 
para visitar Peso da Régua, indo pelo Vale do Rio d’Ouro. Seguiremos viagem 
por belas e charmosas paisagens até Pinhão e Peso da Régua, conhecida 
por ladeiras e vales repletos de vinhedos. Em Peso da Régua, encontra-se a 
sede do Instituto do Vinho do Porto, organização fundada em 1932 e que se  
encarrega de controlar a qualidade da produção dos vinhos da região.  
Visitaremos uma adega no Vale do Rio d'Ouro, onde será explicado como 
são produzidos os famosos vinhos do Porto (ENTRADA INCLUSA). Finalizada a 
visita retornaremos a Porto. Noite livre.

11° DIA - PORTO / BRASIL
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour  
Premium, traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Porto  
INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os  
passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos 
e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia  
Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Simbolo do Caminho em Santiago de Compostela
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11° DIA - (5º DIA DO TOUR 48 e 49) PORTO / VISEU / CELORICO DA 
BEIRA / CIDADE RODRIGO (ESPANHA) / SALAMANCA
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour  
Premium, saída com destino a Salamanca na Espanha. No caminho  
visitaremos a cidade de Viseu, caminhando conheceremos o centro  
histórico onde se destaca a rua Direita, a Sé e a Igreja da Misericórdia.  
A seguir continuaremos viagem passando por Celorico da Beira, vila  
Portuguesa ao norte da Serra da Estrela, que é considerada a capital do mais 
famoso queijo Português: o Queijo da Serra da Estrela. Já na Espanha, antes  
de chegar em Salamanca, passaremos pela Cidade Rodrigo, famosa pela  
festa de Carnaval. Finalmente chegaremos na encantadora Salamanca,  
famosa por seu clima alegre de cidade universitária e pela importante  
arquitetura renascentista. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

12° DIA (6º DIA DO TOUR 48 e 49) - SALAMANCA / ÁVILA / SEGÓVIA / 
MADRI
Café da manhã BUFÊ e saída para uma visita panorâmica por Salamanca, 
imponente cidade fundada no século XII. Conheceremos a Universidade de 
Salamanca, a importante Plaza Mayor, a Catedral Nueva e Vieja, a curiosa Casa 
das Conchas, trata-se de um Palácio do século XVI que tem a sua fachada 
toda coberta de “vieiras” (um tipo de molusco comestível com concha), o 
símbolo de Salamanca. Finalizada a visita continuaremos viagem pelo circuito  
das cidades patrimônio da humanidade. No caminho conheceremos a  
cidade de Ávila, toda cercada por uma imponente muralha do século XI 
com uma ponte romana de quase 2000 anos. Antes de chegar em Madri  
conheceremos a cidade de Segóvia, com sua Catedral Gótica do século XVI 
e o Aqueduto Romano construído no século I, em Segóvia visitaremos o seu 
Alcázar com INGRESSO INCLUSO. Por fim, chegaremos em Madri, a capital da 
Espanha. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

1º DIA - BRASIL / MADRI
Apresentação no aeroporto de sua cidade para embarque com destino a 
Madri.

2° DIA -  MADRI 
Chegada a Madri,  capital da Espanha. Traslado  SEM ASSISTENTE do aero-
porto de Madri até o hotel INCLUSO.  Acomodação e hospedagem no hotel, 
Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros 
no hotel em Madrid no final do dia.

13° DIA (7º DIA DO TOUR 48 e 49 | 3º DIA DO TOUR 50) - MADRI
Café da manhã BUFÊ e saída para uma visita panorâmica por Madri, uma das 
mais fascinantes cidades da Europa. Passaremos pela Plaza Mayor, o coração 
da cidade antiga de Madri, o impressionante e luxuoso Palácio Real, onde 
viveram os Reis da Espanha, e onde até hoje se celebram recepções e festas 
com a participação dos Reis; a Catedral de San Isidro; a Plaza de Espanha; a 
Gran Via, uma das mais famosas Avenidas de Madri; a grandiosa Puerta de 

Final do Tour

Continua o Tour

PORTUGAL E ESPANHA
AS BELEZAS DA ESPANHA DE PORTO A MADRID

48

46

46 48 49

Início do Tour

MADRID,  SUL   DA ESPANHA, VALÊNCIA E BARCELONA
50

Continua o Tour49 50

Alcalá; a tradicional Plaza de Cibeles, com a sua fonte, considerada um dos 
cartões postais da cidade; o Museu do Prado e a Plaza de Toros Monumental, 
a mais importante de Espanha. A tarde e noite serão livres para explorar todo
o fascínio desta cidade.

14° DIA (8º DIA DO TOUR 48 e 49 | 4º DIA DO TOUR 50) - MADRI
Café da manhã BUFÊ. Hoje o dia será livre. Sugerimos conhecer muitos  
outros atrativos que Madri oferece, tais como o Estádio Santiago Bernabéu, 
que é o Estádio do Real Madrid, ou visitar OPCIONALMENTE a famosa cidade  
amuralhada de Toledo. JANTAR INCLUSO no Tour Premium em um tradicio-
nal restaurante de Madri.

15° DIA (9º DIA DO TOUR 48) - MADRI / BRASIL
Café da manhã BUFÊ no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Madri INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO 
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que 
o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último  
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro 
dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

9º DIA DO TOUR 49 | 5º DIA DO TOUR 50 -  MADRI / SEVILHA
Café da manhã BUFÊ. Traslado até a estação de trens de Madri para embarcar 
no trem AVE que cobre a distância de 533 quilômetros de Madri até Sevilha 
em menos de 3 horas, ( BILHETE DE TREM desde Madri a Sevilha em Primera 
Classe INCLUSO ). Chegada em Sevilha, a Capital da Andaluzia, e inicio de uma 
visita panorâmica para conhecer esta fascinante cidade. Visitaremos os jardins 
de Maria Luisa, grande parque de flora exótica entre o Rio Guadalquivir e o 
centro histórico de Sevilha (o mais famoso da cidade), que em 1929 foi cenário 
da Exposição Latino-Americana, deixando um bom número de pavilhões que 
agora enriquecem o parque; a Torre do Ouro, às margens do Rio Guadalquivir; a 
Praça de Touros chamada de Real Maestranza, uma das mais antigas da Espanha 
e a primeira em formato circular; o recinto da Cartuja onde se celebrou a Expo 
92; o bairro de Santa Cruz de origem judaico, onde ainda existe um fantástico 
conjunto urbanístico, suas ruas estreitas e sinuosas arrefecem o calor pois 
favorecem as correntes de ar fresco para aliviar nos meses quentes de verão, é 
um prazer percorrer este bairro típico e desfrutar dos pátios cheios de plantas 
e flores e a Catedral de Sevilha que é a maior da Espanha e a terceira maior 
do mundo, atrás da Basílica de São Pedro no Vaticano, e da Basílica de Nossa 
Senhora de Aparecida no Brasil. Ao lado da Catedral encontra-se o campanário 
da Catedral chamado de La Giralda, torre com 97,5 metros e maior que a Torre 
de Pisa e o Big Ben de Londres, e considerada patrimônio da humanidade pela 
UNESCO. La Giralda é torre gêmea da Koutoubia de Marrakech. Terminada a 
visita chegaremos no hotel.
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Continua o Tour49 50
Resto da tarde livre. À noite JANTAR standard de 3 pratos INCLUSO SEM 
BEBIDAS em um restaurante típico onde assistiremos a um tradicional show 
de dança com seus trajes tradicionais e música Flamenca. No final do Jantar, 
retorno ao hotel.

10º DIA DO TOUR 49 | 6º DIA DO TOUR 50 -  SEVILHA / PUEBLOS 
BLANCOS / GRAZALEMA / RONDA / SEVILHA
Café da manhã BUFÊ no hotel.  Hoje sairemos cedo de manhã em direção a 
uma das mais fascinantes regiões da Espanha: a Rota dos Pueblos Blancos, os 
vilarejos fortificados no alto de colinas com suas casinhas caiadas de fachadas 
de cor branca conforme manda a tradição moura. Os Pueblos Blancos estão 
espalhados pelas montanhas da região, como se fossem manchas brancas. 
Chegaremos em Grazalema, importante cidade localizada na Rota dos Pueblos 
Blancos. A vila mantém-se como nos tempos romanos e árabes. Hoje é uma 
das mais belas da província, com monumentos imperdíveis como: a Fonte 
Romana, a Igreja de Nossa Senhora da Aurora e a Freguesia da Encarnação. 
Na continuação, conheceremos a espetacular vila de Ronda, uma das cidades 
medievais mais antigas da Espanha e uma das mais famosas dos Pueblos 
Blancos, foi onde nasceu a tourada moderna, a mais original expressão cultural 
da Espanha. Ronda é uma cidade suspensa no ar. O Rio Guadalevín esculpiu 
três lados na rocha, formando um assustador e cenográfico penhasco, o Tajo 
(o corte) que divide a cidade em duas: de um lado, está “La Ciudad“, a velha 
cidade, que apesar de alguns edifícios em estilo renascentista, a presença 
mourisca é prevalente. Do outro lado, encontra-se o Mercadillo, a parte nova, 
que é unida àquela antiga por três pontes. Aqui, a cidade esteve protegida 
por muralhas e portas nos tempos das invasões inimigas. O escritor Ernest 
Hemingway e o cineasta Orson Welles visitavam com frequência a cidade 
para assistir as touradas. Welles tinha um grande afeto por Ronda, tanto é que 
quis que suas cinzas fossem aqui depositadas, estão na vila privada de seu 
grande amigo, um dos toureiros mais ilustres e famosos da Espanha, Antonio 
Ordoñez. No final da tarde regressaremos a Sevilha.  JANTAR standard de 3 
pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no hotel, e noite livre.

11º DIA DO TOUR 49 | 7º DIA DO TOUR 50 – SEVILHA / CÓRDOBA / GRA-
NADA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Córdoba. A cidade de Córdo-
ba é uma das cidades mais visitadas da Espanha, graças ao seu legado histórico 
e cultural, Córdoba deve sua fama turística à sua Mesquita-Catedral (INGRESSO 
INCLUSO), que, junto com o centro histórico de Córdoba, é considerada como 
patrimônio Munidal da Humanidade pela UNESCO e o monumento mais impor-
tante em todo o Ocidente Islâmico e um dos mais incríveis do mundo. Dentro do 
que já foi um dia uma das maiores Mesquitas do mundo muçulmano, levanta-se 
uma Catedral Cristã que tenta ofuscar a beleza do templo Árabe. Arcos, tetos, pa-
redes, visitar a Mesquita-Catedral é se maravilhar constantemente com as habili-
dades dos artistas que a construíram. Teminada a visita a Mesquita de Córdoba, 
continuaremos em direção à Granada, a capital Árabe da Europa que é música e 
poesia, arte pura, cultura antiga, cidade monumental! Visita ao bairro de Albaicín, 
onde faremos um passeio a pé para conhecer sua arquitetura, suas ruas estreitas 
e tortuosas que impediam a invasão por guerreiros a cavalo, mosaicos, cister-
nas, fontes de luz e apreciar a bela vista da Alhambra do Mirador de San Nicolas.  
Em seguida, assistiremos a uma Zambra Gitana nas famosas Caves de Albaicín 
(INGRESSO INCLUSO). Sob o nome de zambra é um espetáculo andaluz que reú-
ne, a música dos ciganos de Granada com um espetáculo teatral com o objetivo 
de recriar a atmosfera mourisca das festas em família dos Ciganos em cavernas, 
onde viviam. É cantar, tocar e dançar um flamenco mais visceral com raízes que 
remontam aos tempos dos bailes de casamento mouro em Granada. No final 
da visita, regresso ao hotel para Hospedagem e JANTAR standard de 3 pratos 
INCLUSO SEM BEBIDAS.

12º DIA DO TOUR 49 | 8º DIA DO TOUR 50  – GRANADA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Começaremos o dia com um passeio pela bela 
cidade de Granada, que foi a primeira cidade da Espanha ocupada pelos mou-
ros, ainda no século VIII e assim permaneceu até o século XV (1492), quando foi 
conquistada pelos reis católicos. Cruzaremos as principais ruas e avenidas de 
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Granada, até chegarmos para visitar o monumental Palácio da Alhambra 
(INGRESSO INCLUSO), que é o maior tesouro de Granada, um dos mais im-
pressionantes monumentos mouros da Europa, nele a magia da arquitetu-
ra mourisca mistura luz, água e decoração sofisticada. No centro do Palácio 
de Alhambra fica o Palácio del Partal, o edifício mais antigo do complexo 
arquitetônico. Foi construído pela dinastia násrida que governou Granada. 
A Alhambra usou materiais baratos, mas ricamente trabalhados pelos arte-
sãos mouros. Uma das áreas de destaque de Alhambra é o “Pátio de los Le-
ones”, um pátio cercado por 124 colunas e no centro aparece a fonte que 
se apoia em 12 leões de mármore. Ao norte do Castelo de Alhambra apare-
ce o Generalife (INGRESSO INCLUSO), um dos cartões postais mais famosos 
de Granada e nada como vê-lo ao vivo para tirar a nossa própria foto. Cons-
truído no século XIII durante o emirado da Dinastia de Nasrid funcionava 
como um refúgio à vida da corte. É um castelo menor com belíssimos jar-
dins e muitos canais. O nome significa “O Jardim do Paraíso Elevado”,  que  
traduz bem a beleza do local. Passaremos pelo Palácio e Alcazaba, de  
construção Árabe, a Igreja de Santa Maria, construída sobre a antiga  
Mesquita. Tarde e noite livre em Granada. 

13º DIA DO TOUR 49 | 9º DIA DO TOUR 50 – GRANADA / MÚRCIA / 
VALÊNCIA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída em direção a Múrcia para uma visita 
panorâmica da cidade. Múrcia foi fundada em 831 por Abd-Al-Rahman II 
em um enclave privilegiado no centro do Vale do Rio Segura. A importância  
alcançada no período Árabe dá uma boa ideia por alguns restos do muro 
que cercava a cidade; era de 15 metros de altura e tinha 95 torres, que ainda 
são visíveis em diferentes lugares da cidade. O domínio cristão também 

deixou marcas profundas na fisionomia urbana de Múrcia e suas principais arté-
rias ainda são testemunhas da atividade intensa que se desenvolveu na cidade. 
Tempo livre. Não se esqueça de provar os pratos típicos da Huerta Murciana. A 
tarde continuaremos com destino a Valência, cidade de arquitetura moderna 
e futurista, tambem chamada de Cidade das Artes e da Ciência. Chegada em 
Valência, hospedagem e JANTAR standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS 
no hotel.

14º DIA DO TOUR 49 | 10º DIA DO TOUR 50 – VALÊNCIA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Sairemos para visita por Valência. Com a inau-
guração da Cidade das Artes e das Ciências (em catalão Ciutat de les Arts i 
les Ciències) em 1998, Valência que antes era uma cidade deteriorada, suja e 
sem muitos atrativos para os turistas, renasceu das cinzas. Com a construção 
do complexo de prédios futuristas projetado pelo renomado arquiteto Espa-
nhol Santiago Calatrava, foram feitas obras de revitalização de uma área degra-
dada e hoje os hotéis mais caros e modernos da cidade ficam nesta região. 
Hoje é dia de caminhar pelo centro antigo da cidade. O melhor de Valência 
é que a cidade é toda plana. Visitaremos a Catedral de Valência do século 
XIII; o Mercado Central; a Lonja de la Seda (Bolsa ou Mercado da Seda de Va-
lência), um prédio gótico do século XV que foi construído com o intuito de 
mostrar o poder e a riqueza da cidade, hoje este prédio está tombado pela 
UNESCO como patrimônio da humanidade. Vamos visitar o Oceanografico na 
Cidade das Artes e Ciências (INGRESSO INCLUSO), o maior aquário da Europa.  
ALMOÇO típico INCLUSO SEM BEBIDAS: Paella Valenciana. Tarde livre após o 
Almoço. Sugerimos um passeio por um dos parques da cidade. Com o desvio 
do Rio Turia em 1957 depois de uma grande enchente, todo o curso antigo do 
Rio foi transformado em um maravilhoso parque para a população. As pontes 

Vista panorâmica de Peníscola
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continuam lá, mas agora o Rio deu lugar a quadras de tênis, basquete, vôlei e 
até golf. Vale a pena conhecer. Ah, não deixe de provar um sorvete por aqui. 
São tantos sabores que fica até difícil escolher. Hospedagem no hotel.

15º DIA DO TOUR 49 | 11º DIA DO TOUR 50 – VALÊNCIA / PENÍSCOLA / 
BARCELONA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a cidade costeira de Penís-
cola, uma das três cidades que ao longo da história foram sedes Pontifícias 
junto com Roma e Avinhão. Em Peníscola foi rodado parte do filme “El Cid“ 
em 1961 com Charlton Heston e Sofia Loren e Games of Thrones. Visitare-
mos o famoso Castelo construído pelos Templários entre 1294 e 1307, co-
nhecido como Castelo do Papa Luna, (INGRESSO INCLUSO). Finalizada a visita  
continuaremos nossa viagem com destino a Barcelona, onde chegaremos no 
início da noite. Hospedagem e JANTAR standard de 3 pratos INCLUSO SEM 
BEBIDAS. 

16º DIA DO TOUR 49 | 12º DIA DO TOUR 50 – BARCELONA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje faremos uma visita panorâmica por Bar-
celona, a segunda maior cidade da Espanha, a orgulhosa capital da Catalu-
nha e uma das mais fantásticas cidades da Europa. Destacando os principais 
pontos turísticos de Barcelona que foram construídos pelo famoso arquiteto 
Antoni Gaudí. A principal obra e o ponto turístico mais famoso e incrível da 
cidade é a Catedral da Sagrada Família, uma Igreja com uma grandeza in-
comparável pela enorme quantidade de detalhes e pelo tamanho que foi 
projetada. Pare e veja a riqueza de detalhes da fachada. Mesmo não acaba-
da, é possível visitar o interior. Depois da Sagrada Família, as edificações mais 
famosas criadas por Gaudí são: La Pedrera ou Casa Milá e a Casa Batlló, que 

ficam no Passeio de Gracia, bem no centro de Barcelona. Outro ponto turísti-
co projetado por Antonio Gaudí é o Parque Guell, o parque mais famoso de 
Barcelona e que proporciona aos milhões de turistas que o visitam todos os 
anos, uma das vistas mais belas da cidade, declarado como patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO em 1984. Conheceremos o Montjuic, que 
está localizada na região mais alta de Barcelona, lá de cima você tem a vista 
mais linda da cidade e uma boa pedida é subir até o Montjuic de teleférico. 
A seguir, faremos um passeio por Las Ramblas ou La Rambla, a rua mais visita-
da e famosa da cidade, além de ser ponto turístico e de encontro de muitos 
moradores, as Ramblas atraem vários artistas de rua; é onde está localizada a 
estátua de Cristóvão Colombo, datada de 1888, com mais de 50 metros de 
altura e apontando para a América. Com pouco mais de 1 quilômetro, Las 
Ramblas tem início na Praça da Catalunha e segue até o Porto Velho em di-
reção à praia. Quando for passear pelas Ramblas não deixe de dar um pulo 
no Mercat de la Boqueria, também conhecido como Mercado São José, é 
um mercado público incrível e cheio de comidas típicas por um ótimo pre-
ço. Las Ramblas é também um ótimo lugar para fazer compras, pois possui  
várias lojas de ruas e de departamento. Por último, conheceremos a região do 
Porto Velho ou atualmente Port Olimpic, construído para os eventos de vela 
olímpica, cheio de instalações de lazer e esculturas modernas. O Port Olim-
pic se tornou um ponto de atração turística da cidade onde estão localiza-
dos o Museu de História da Catalunha e o Aquário de Barcelona, o maior da 
Europa. Antes das Olimpíadas de Barcelona em 1992, essa região era apenas 
uma área degradada com armazéns vazios, edifícios industriais, lixeiras e pá-
tios ferroviários. Em um dos projetos mais drásticos de renovação já feitos, a 
área foi transformada em um centro de entretenimento, abrindo a cidade até 
o mar. É a parte mais mediterrânea de Barcelona, atraindo moradores e visi-

Mosteiro de Montserrat
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tantes, com inúmeros bares e restaurantes de frutos do mar. Sugerimos que seu 
almoço hoje seja nesta localidade de Barcelona. Restante do dia Livre. 
Hospedagem.

17º DIA DO TOUR 49 | 13º DIA DO TOUR 50 – BARCELONA / MOSTEIRO 
DE MONTSERRAT / CAVES CODORNIU EM SANT SADURNI D'ANOIA / BAR-
CELONA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje visitaremos o Mosteiro de Montserrat
(INGRESSO LIVRE). Através de pitorescas aldeias, chegaremos ao cenário in-
comparável da Montanha de Montserrat, localizada à direita do rio Llobregat, 
ergue-se majestosamente a mais de 1.200 metros acima do nível do mar. Visita 
a Basílica Real, onde está a Madona Negra, uma escultura românica do sécu-
lo XII. A Basílica tem sido um dos locais de peregrinação mais importantes de 
Espanha durante séculos. Em seguida, seguiremos por uma das regiões viní-
colas mais importantes da Espanha, que tem 11 denominações de origem. As 
videiras foram cultivadas aqui há mais de 2000 anos, então certamente eles se 
tornaram especialistas na produção de vinhos. Visitaremos a Adega das Caves 

Codorniú (INGRESSO INCLUSO) que mostra o melhor que esta região tem para 
oferecer. Conheceremos os principais métodos de produção e diferentes varie-
dades de vinhos espumantes que degustaremos durante a visita (DEGUSTAÇÃO  
INCLUSA). No final da visita retorno ao hotel e Hospedagem.

18º DIA DO TOUR 49 | 14º DIA DO TOUR 50 – BARCELONA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após o café da manhã, traslado SEM ASSISTENTE  
do hotel até o aeroporto de Barcelona INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O 
Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o  
aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da  
Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até 
que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia  
Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o tras-
lado de saída.

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística e turística superior, INCLUSO café da   
  manhã americano ou continental, dependendo do hotel;

•  01 refeição INCLUSA: 01 almoço  no Minho; 
   Degustação INCLUSA de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” (cafezinho expresso) em Lisboa;

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café da   
 manhã BUFÊ;

10 refeições INCLUSAS: 
• 01 jantar em Lisboa com Bacalhau;
• 01 jantar em Fátima;
• 01 almoço no Minho;
• 01 jantar em Madri;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante do hotel em Sevilha;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS em Restaurante típico onde assistiremos a um  
  tradicional show de dança com seus trajes tradicionais e música Flamenca em Sevilha;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante do hotel em Granada;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante do hotel em Valência;
• 01 almoço INCLUSO SEM BEBIDAS em Restaurante Local em Valência: Paella Valenciana;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante do hotel em Barcelona.
• Degustação INCLUSA de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” (cafezinho expresso) em Lisboa;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Bilhete de Trem em Primeira Classe de Madri à Sevilha INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro   
  INCLUSO;

 Hospedagem

Refeições

Transportes
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TOUR CLASSIC

TOUR CLASSIC

TOUR PREMIUM 

TOUR PREMIUM 

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
•  Ingresso INCLUSO no Museu dos Coches;
•  Ingresso INCLUSO na Biblioteca da Antiga Universidade de Coimbra;
•  Visita INCLUSA a uma adega de Vinho do Porto no Vale do Rio d`Ouro;
•  Visita INCLUSA ao Palácio dos Duques de Bragança em Guimarães;
•  Visita INCLUSA ao Mosteiro de Batalha;
•  Visita INCLUSA ao Alcázar em Segóvia;

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
•  Ingresso INCLUSO no Museu dos Coches;
•  Ingresso INCLUSO na Biblioteca da Antiga Universidade de Coimbra;
•  Visita INCLUSA a uma adega de Vinho do Porto no Vale do Rio d`Ouro;
•  Visita INCLUSA ao Palácio dos Duques de Bragança em Guimarães;
•  Visita INCLUSA ao Mosteiro de Batalha;
•  Visita INCLUSA ao Alcázar em Segóvia;
• Visita INCLUSA na Mesquita-Catedral em Córdoba;
•  Visita INCLUSA a uma Zambra Gitana nas famosas Caves de Albaicín em Granada;
•  Visita INCLUSA ao Palácio da Alhambra em Granada;
•  Visita INCLUSA ao Generalife em Granada;
•  Visita INCLUSA ao Oceanografico na Cidade das Artes e Ciências de Valência, o maior aquário da Europa;
•  Visita INCLUSA ao Castelo de Peníscola;
•  Visita INCLUSA ao Mosteiro de Montserrat em Barcelona;
•  Visita as Caves Codorniu com Degustação INCLUSA.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

 Ingressos e visitas

Guia e Outros serviços

HOTÉIS DO TOUR :

Lisboa   Roma    T 
  Holiday Inn Lisboa  TS
  Aldeia dos Capuchos Golf & SPA Caparica P

Fátima   São José    T
Braga   Ibis Braga    T
Santiago de Exe Area Central / Congreso T
Compostela   Gelmirez / Hesperia Peregrino P
Porto   AC Porto /  HF Tuela Porto T
  Quality Inn Praça da Batalha  T
  Villa Galé Porto  P 
  Ibis Porto Gaia*  TS
  Holiday Inn Porto Gaia* P
  Novotel Porto Gaia*  P
  Mercure Porto Gaia*  P

Salamanca  Silken Rona Dalba   P
  Gran Hotel Corona Sol  T 
  Doña Brigida  TS
Madri   AC Aravaca   TS
  Praga    TS
  Rafael Atocha  P

Lisboa   Mundial / Turim Alameda P
  Tryp Lisboa Oriente  P
  Olissipo Oriente  P
Fátima   Santa Maria   P
Braga   Mercure Braga Centro  P 
  Meliá Braga & SPA  P
Santiago de NH Collection Santiago  PS
Compostela  AC Palacio del Carmen  PS
  Eurostars Araguaney  P
  Gran Hotel Los Abetos P
  Eurostars Gran Santiago P
Porto   Crowne Plaza
  (Ex - Tiara Atlantic Porto)  PS
  Porto Palácio Congress & SPA  PS 
  Bessa Boavista  P 
  Eurostars Porto Douro P 
  Eurostars Heroismo  P
Salamanca  Alameda Palace   PS 
  Catalonia Plaza Mayor Salamanca P
  Abba Fonseca  P
Madri   Paseo del Arte (ex-Husa)  P

TOUR CLASSIC TOUR PREMIUM

CIDADE CIDADEHOTÉIS HOTÉIS CAT CAT

T    TURÍSTICACATEGORIAS P    PRIMEIRA PS    PRIMEIRA SUPERIORTS    TURÍSTICA SUPERIOR

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

Nota importante: este hotel fica localizado 
na cidade de Caparica a 18km de Lisboa

*Nota importante: estes hoteis ficam localizados 
na cidade de Gaia de 5km a 8km da cidade de Porto

Sevilha  NH Collection Savilha ou similar  P
Granada  Gran Luna Granada ou similar  P
 Abba Granada ou similar P
Valência  Eurostars Rey Don Jaime ou similar P
 Barceló Valencia ou similar P
 Meliá Valencia ou similar  P
Barcelona  Tryp Apolo ou similar  P 
 H10 Casanova ou similar  P
 Catalonia Plaça Catalunya 
  ou similar   P

TOUR PREMIUM

CIDADE HOTÉIS CAT
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AS MARAVILHAS DO MARROCOS, MADRI, SUL 
DA ESPANHA, VALÊNCIA E BARCELONA

21 dias e 19 noites

AS MARAVILHAS DO MARROCOS
09 dias e 07 noites

Tour Premium

Tour Premium

 Fez  
2 noites

 Fez  
2 noites

 Marrakech
2 noites

 Marrakech
2 noites

Rabat
1 noite

Rabat
1 noite

Sevilha 
2 noites

Valência
2 noites 

Meknes

Meknes

Beni Mellal

Beni Mellal

Casablanca
2 noites

Casablanca
2 noites

Madri
3 noites Córdoba

Grazalema

Ronda Múrcia Peñíscola

  Granada
2 noite

  Barcelona
3 noites

51

52

Início do 
Tour

Início do 
Tour

Final do 
Tour

Final do 
Tour

Primeira cidade do Tour Cidades visitadas com hospedagemCidades visitadas sem hospedagem Última cidade do Tour

SAÍDAS GARANTIDAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020

Alta Temporada e Baixa Temporada
Julho de 2020 a Setembro de 2020

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site.

*Favor consultar datas de saída 
  em nosso site.
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Início do TourAS MARAVILHAS DO MARROCOS52

Mercado em Marrakech

1° DIA - BRASIL / CASABLANCA (MARROCOS)
Apresentação no aeroporto com destino a Casablanca.

2° DIA – CASABLANCA
Chegada a Casablanca, a maior cidade do Marrocos e a terceira maior cida-
de turística depois de Marrakech e Agadir. Traslado COM ASSISTENTE local  
falando Português ou Espanhol do aeroporto de Casablanca até o hotel  
INCLUSO. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. NOTA IMPOR-
TANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA – CASABLANCA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída para visita panorâmica de meio dia por 
Casablanca onde conheceremos: a Mesquita de Hassan II (INGRESSO INCLU-
SO), uma das maiores do mundo com cerca de 200 metros de altura; o Palácio
Real; “Anfa“, a área residencial chique de Casablanca; o Boulevard Moham-
med V que manteve as suas arcadas em que lojas e restaurantes formam 
uma linha de cerca de 2 quilômetros; a Praça das Nações Unidas e o Mer-
cado Central. Tarde livre. Recomendamos um passeio ao longo da famosa 
avenida costeira Ain-Diab, entre o farol de El Hank e a pedreira de Sidi Bou 
Abderrahmane. Aproveite para admirar o pôr do sol. À noite, JANTAR de bo-
as-vindas standard de 3 pratos INCLUSOS SEM BEBIDAS no Resturante Riks, 
o cabaré ficcional que foi mostrado no filme Casablanca que, embora total-
mente filmado em Hollywood, serviu como inspiração para o cenário. No fim 
do Jantar, regresso ao hotel. Hospedagem.

4° DIA – CASABLANCA / MARRAKECH
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Marrakech, Cidade Im-
perial fundada no século XI também conhecida como a “Cidade Vermelha”. 
Mais do que uma cidade, Marrakech é uma pérola polida pela história e hos-
pitalidade, uma vez que há séculos, sabe receber os visitantes de braços aber-
tos. Chegada em Marrakech. No final da tarde, saíremos para o restaurante  
Chez Ali, onde desfrutaremos de um JANTAR típico standard de 3 pratos 
INCLUSOS SEM BEBIDAS. Em um ambiente que faz lembrar as “Mil e Uma 
Noites”, o Chez Ali é um restaurante típico Marroquino com um espetáculo 
característico do país. Já na entrada do enorme complexo para seis mil pes-
soas, seremos saudados por Berbers a cavalo e Odaliscas esvoaçantes. Sere-
mos conduzidos para tendas beduínas onde é servido um farto Jantar com a 
culinária tradicional marroquina como a Harira (sopa berber), Tagine de carne 
de cordeiro, cous cous e frutas, sempre acompanhado de vinho da região. 
Durante o Jantar, apresentações de grupos representando as diferentes et-
nias do Marrocos divertem e interagem com os visitantes. Encerrado o Jantar, 
somos convidados para a arena ao ar livre onde é encenada a “Corrida da 
Pólvora” com a destreza de ginetes em cavalos e arcabuzes (espingardas) do 
século XIX. Um pequeno show de fogos encerra a noite. Retorno ao hotel e
hospedagem.

5° DIA – MARRAKECH
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje o dia será dedicado a visitar a fascinante 
cidade das “Mil e Uma Noites“, onde todos os sentidos começam a funcio-
nar, cor, sabor, cheiro e será certamente um passeio inesquecível. Come-
çaremos a nossa visita ao Jardim Menara ( INGRESSO INCLUSO ) que têm 
acompanhado a cidade desde tempos imemoriais e é um dos lugares mais 
visitados na cidade, chegar nesse jardim é um bálsamo! Super fresco e chei-

AS MARAVILHAS DO MARROCOS, MADRI, SUL 
DA ESPANHA, VALÊNCIA E BARCELONA

51

Seja pela telenovela O Clone ou pelo filme Casablanca, o Marrocos ficou equivocadamente conhecido. Há muito mais contrastes e exotismo do que na ficção neste país 
de maioria muçulmana que é um reino desde 1957, um ano depois de libertar-se do domínio francês. É possível se comunicar no idioma de Catherine Deneuve ou em 
árabe, a língua oficial. Banhado por 2800 quilômetros do Oceano Atlântico e por 530 quilômetros do Mar Mediterrâneo, o Marrocos ainda possui uma grande região 
montanhosa. Neste Tour também faremos uma abrangente e completa visita às principais cidades da Espanha, terra de Salvador Dali, Gaudi, Picasso e  Miró... lugares 
de deliciosa gastronomia e arquitetura exuberante.
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roso. Sem contar que para quem gosta de moda e arte é imperdível, pois 
ele foi desenhado pelo pintor Jacques Marjorelle e o dono deste jardim foi 
Yves Saint-Laurent, que teve suas cinzas espalhadas pelo jardim após a sua 
morte em 2008. Em seguida, visitaremos Saadian Tombs. É aqui que estão 
enterrados os 60 membros da dinastia Saadita. O Al Bahia Palace ou O Palá-
cio da Bahia é um Palácio em Marrakech, construído no final do século XIX 
em estilo Árabe-Andaluz ou Marroquino. Continuando, visitaremos a famosa 
Mesquita Koutoubia, com seu Minarete que pode ser visto a 30 quilômetros 
de distância. Esta Mesquita é irmã gêmea da Giralda de Sevilha na Espanha. 
A seguir, visitaremos a Praça Jemaa el Fna ou Djemaa el Fna, principal e mais 
célebre Praça de Marrakech. É o quadrado central e o local mais importante 
na Medina. Nesta Praça, a vida do povo de Marrakech se desenrola de dia e 
de noite. Ela sofre uma transformação durante o dia, é onde tudo acontece: o 
encantador de serpentes, os músicos e dançarinos, o domador de macacos, 
os dentistas, as barracas com comidas e bebidas e outras coisas mais que 
nosso guia informará aos passageiros durante a visita. Visitaremos a Medina 
e seus souks, mercados Árabes que, apesar de serem turísticos, é nos souks 
que os habitantes locais também fazem as suas compras. No fim da visita, 
retorno ao hotel. À noite saída para o restaurante Gharnata Palace para  
JANTAR standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS e desfrutar do encanto e 
luxo em um palácio do século XVI: Palais Gharnata é mágico. Com a tradicional 
 gastronomia Marroquina, serviço amigável num ambiente excelente. No fi-
nal do Jantar retorno ao hotel e hospedagem.

6° DIA – MARRAKECH / BENI MELLAL / FEZ
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Beni Mellal, que é 
uma província Marroquina fortificada, e um dos mais importantes centros  
agrícolas do Marrocos. Continuação da nossa viagem com destino a Fez, a 
mais bem preservadas das cidades Imperiais e considerada capital cultural e 
do artesanato do Marrocos. Fez se orgulha de ter uma verdadeira experiência 
artística nos comércios que trabalham a cerâmica, a madeira e o couro. Che-
gada ao hotel e saída para o JANTAR standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBI-
DAS em restaurante local. No final do Jantar regresso ao hotel. Hospedagem.

7° DIA – FEZ
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje o dia é para visitar esta fascinante cidade, 
verdadeiro museu ao ar livre com mais de 10 mil edifícios históricos. Famosa 
por sua antiga cidade murada: Medina de Fez, que muitos comparam à cida-
de velha murada de Jerusalém. Fez também é famosa por ter sido o centro 
das gravações no Marrocos da novela “O Clone“. Esta é a primeira das quatro 
cidades Imperiais do Marrocos (cidades que foram capitais das antigas dinas-
tias Marroquinas), pois remonta ao século VIII. É também a primeira cidade 
Marroquina a ter o culto muçulmano e tem uma das Universidades mais an-
tigas do mundo. Todas estas características fazem de Fez uma cidade parti-
cularmente atraente, com uma cultura viva e influente. Visitaremos uma Fá-
brica de Cerâmica tradicional (INGRESSO INCLUSO), e a seguir entraremos na 
Medina de Fez, classificada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela 
UNESCO com mais de 1200 anos, conheceremos o Palácio Real e o Curtume. 
ALMOÇO standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS. No final do almoço 
retorno ao hotel e noite livre.

8° DIA – FEZ / MEKNES / RABAT
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída em direção à histórica Meknes, cidade 
que tem o apelido de “Versailles Marroquino“. Meknes é uma cidade Impe-
rial com muitos monumentos e locais históricos, com mais de 40 quilôme-
tros de imponentes muralhas defensivas com torres e muitas Mesquitas e 
por isso que é tambem chamada de “Cidade dos Cem Minaretes”. O cen-
tro histórico de Meknes está inserido na lista da UNESCO como Patrimônio 
Mundial da Humanidade. Caminhando ao redor das muralhas pela Medina, 
teremos vários souks (mercados Árabes) para apreciar e comprar objetos 
dos mais variados. Visitaremos o Mausoléu de Moulay Ismail (INGRESSO IN-
CLUSO), também conheceremos Bab El Mansour, a mais importante e mais 
monumental das 20 portas de Meknes, onde estão as cavalariças reais e o 
bairro judeu. Passaremos pela Lagoa Agdal, uma bacia retangular imensa, a 
Medersa Bu Inania que é uma Madraça (Escola Islâmica) situada na Medina, 
a única Madraça de Fez que tem um Minarete, pois além de Escola também 
funcionava como Mesquita na sexta-feira. Vamos continuar a nossa viagem 
com destino a Rabat, a bela capital política, a segunda maior cidade, o prin-
cipal centro administrativo e a quarta cidade Imperial do Marrocos. Classifi-
cada como patrimônio Mundial da UNESCO em Julho de 2012, Rabat é uma 
curiosa mistura de tradição histórica; o passado e a modernidade estão aqui 
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presentes. Rabat foi fundada por Abd al-Mumin no século XII, e ele usou o 
kasbah “fortaleza” como uma base para lutar contra os Espanhóis. Foi duran-
te este período, que os seus edifícios mais emblemáticos foram construídos, 
como poderemos ver na Casbá dos Udaias, por vezes referida como Kasbah 
dos Oudaias, uma cidade fortaleza medieval localizada em Rabat edificada 
pelos Oudaias (soldados Árabes). Esta cidade tornou-se o reduto de Muçul-
manos expulsos da Espanha no início do século XVII. No city tour, passaremos 
pelo Palácio Real (visita ao exterior), o Mausoléu de Mohammed V e a Torre  
Hassan. Finalizada a visita, chegaremos no hotel. JANTAR standard de 3 pratos 
INCLUSO SEM BEBIDAS e hospedagem no hotel.

9° DIA – RABAT /  BRASIL
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a  Após o café da manhã, 
traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Rabat INCLUSO. 

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões dife-
rentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não perma-
neça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta 
ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as infor-
mações aos passageiros sobre o traslado de saída.

9° DIA – RABAT / MADRI (ESPANHA)
Café da manhã BUFÊ. Traslado do hotel até o aeroporto de Rabat. NOTA IM-
PORTANTE:  Bilhete aéreo de Rabat a Madri NÃO INCLUSO. Chegada a Madrid,  
capital da Espanha. Acomodação no hotel. Noite Livre.
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Madri até o hotel INCLUSO.  NOTA 
IMPORTANTE: Este tour terá outro Guia acompanhante diferente na Espa-
nha. Por isso, o Guia Brasileiro passará todas as instruções ao grupo antes 
da saída de Rabat. O grupo fará o traslado do hotel ao aeroporto de Rabat, 
o voo de Rabat a Madri e o traslado do aeroporto de Madri ao hotel SEM 
ASSISTÊNCIA, e o novo Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel 
em Madri no final do dia.

10° DIA – MADRI
Café da manhã BUFÊ e saída para uma visita panorâmica por Madri, uma das 
mais fascinantes cidades da Europa. Passaremos pela Plaza Mayor, o coração 
da cidade antiga de Madri, o impressionante e luxuoso Palácio Real, onde vi-
veram os Reis da Espanha, e onde até hoje se celebram recepções e festas 
com a participação dos Reis; a Catedral de San Isidro; a Plaza de Espanha; a 
Gran Via, uma das mais famosas Avenidas de Madri; a grandiosa Puerta de 
Alcalá; a tradicional Plaza de Cibeles, com a sua fonte, considerada um dos 
cartões postais da cidade; o Museu do Prado e a Plaza de Toros Monumental, 
a mais importante de Espanha. A tarde e noite serão livres para explorar todo 
o fascínio desta cidade.

11° DIA – MADRID
Café da manhã BUFÊ. Hoje o dia será livre. Sugerimos conhecer muitos outros 
atrativos que Madri oferece, tais como o Estádio Santiago Bernabéu, que é o 
Estádio do Real Madrid, ou visitar OPCIONALMENTE a famosa cidade amura-
lhada de Toledo. JANTAR INCLUSO  em um tradicional restaurante de Madri.

12° DIA – MADRI / SEVILHA
Café da manhã BUFÊ. Traslado até a estação de trens de Madri para embarcar 
no trem AVE que cobre a distância de 533 quilômetros de Madri até Sevilha 
em menos de 3 horas, ( BILHETE DE TREM desde Madri a Sevilha em Primera 
Classe INCLUSO ). Chegada em Sevilha, a Capital da Andaluzia,  e inicio de 
uma visita panorâmica para conhecer esta fascinante cidade. Visitaremos os 
jardins de Maria Luisa, grande parque de flora exótica entre o Rio Guadalqui-
vir e o centro histórico de Sevilha (o mais famoso da cidade), que em 1929 
foi cenário da Exposição Latino-Americana, deixando um bom número de 
pavilhões que agora enriquecem o parque; a Torre do Ouro, às margens do 
Rio Guadalquivir; a Praça de Touros chamada de Real Maestranza, uma das 
mais antigas da Espanha e a primeira em formato circular; o recinto da Cartuja 
onde se celebrou a Expo 92; o bairro de Santa Cruz de origem judaico, onde 
ainda existe um fantástico conjunto urbanístico, suas ruas estreitas e sinuosas 
arrefecem o calor pois favorecem as correntes de ar fresco para aliviar nos 
meses quentes de verão, é um prazer percorrer este bairro típico e desfrutar 
dos pátios cheios de plantas e flores e a Catedral de Sevilha que é a maior 
da Espanha e a terceira maior do mundo, atrás da Basílica de São Pedro no 
Vaticano, e da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida no Brasil. Ao lado da 
Catedral encontra-se o campanário da Catedral chamado de La Giralda, torre 
com 97,5 metros e maior que a Torre de Pisa e o Big Ben de Londres, e con-
siderada patrimônio da humanidade pela UNESCO. La Giralda é torre gêmea 
da Koutoubia de Marrakech. Terminada a visita chegaremos no hotel. Resto 
da tarde livre. À noite JANTAR standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS 
em um restaurante típico onde assistiremos a um tradicional show de dança 
com seus trajes tradicionais e música Flamenca. No final do Jantar, retorno 
ao hotel.

13° DIA – SEVILHA / PUEBLOS BLANCOS / GRAZALEMA / RONDA / 
SEVILHA
Café da manhã BUFÊ no hotel.  Hoje sairemos cedo de manhã em direção a 
uma das mais fascinantes regiões da Espanha: a Rota dos Pueblos Blancos, os 
vilarejos fortificados no alto de colinas com suas casinhas caiadas de fachadas 
de cor branca conforme manda a tradição moura. Os Pueblos Blancos estão 
espalhados pelas montanhas da região, como se fossem manchas brancas. 
Chegaremos em Grazalema, importante cidade localizada na Rota dos Pue-
blos Blancos. A vila mantém-se como nos tempos romanos e árabes. Hoje 
é uma das mais belas da província, com monumentos imperdíveis como: a 
Fonte Romana, a Igreja de Nossa Senhora da Aurora e a Freguesia da Encar-
nação. Na continuação, conheceremos a espetacular vila de Ronda, uma das 
cidades medievais mais antigas da Espanha e uma das mais famosas dos Pue-
blos Blancos, foi onde nasceu a tourada moderna, a mais original expressão 
cultural da Espanha. Ronda é uma cidade suspensa no ar. O Rio Guadalevín 
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esculpiu três lados na rocha, formando um assustador e cenográfico penhas-
co, o Tajo (o corte) que divide a cidade em duas: de um lado, está “La Ciu-
dad“, a velha cidade, que, apesar de alguns edifícios em estilo renascentista, 
a presença mourisca é prevalente. Do outro lado, encontra-se o Mercadillo, a 
parte nova, que é unida àquela antiga por três pontes. Aqui, a cidade esteve 
protegida por muralhas e portas nos tempos das invasões inimigas. O escritor 
Ernest Hemingway e o cineasta Orson Welles visitavam com frequência a ci-
dade para assistir as touradas. Welles tinha um grande afeto por Ronda, tanto 
é que quis que suas cinzas fossem aqui depositadas, estão na vila privada de 
seu grande amigo, um dos toureiros mais ilustres e famosos da Espanha, An-
tonio Ordoñez.  No final da tarde regressaremos a Sevilha.  JANTAR standard 
de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no hotel, e noite livre.

14° DIA – SEVILHA / CÓRDOBA / GRANADA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Córdoba. A cidade de 
Córdoba é uma das cidades mais visitadas da Espanha, graças ao seu lega-
do histórico e cultural, Córdoba deve sua fama turística à sua Mesquita-Ca-
tedral (INGRESSO INCLUSO), que, junto com o centro histórico de Córdoba, 
é considerada como patrimônio Munidal da Humanidade pela UNESCO e o 
monumento mais importante em todo o Ocidente Islâmico e um dos mais 
incríveis do mundo. Dentro do que já foi um dia uma das maiores Mesquitas 
do mundo muçulmano, levanta-se uma Catedral Cristã que tenta ofuscar a 
beleza do templo Árabe. Arcos, tetos, paredes, visitar a Mesquita-Catedral é 
se maravilhar constantemente com as habilidades dos artistas que a constru-
íram. Teminada a visita a Mesquita de Córdoba, continuaremos em direção 
à Granada, a capital Árabe da Europa que é música e poesia, arte pura, cul-
tura antiga, cidade monumental! Visita ao bairro de Albaicín, onde faremos 
um passeio a pé para conhecer sua arquitetura, suas ruas estreitas e tortu-
osas que impediam a invasão por guerreiros a cavalo, mosaicos, cisternas, 
fontes de luz e apreciar a bela vista da Alhambra do Mirador de San Nicolas.  
Em seguida, assistiremos a uma Zambra Gitana nas famosas Caves de Albaicín 
(INGRESSO INCLUSO). Sob o nome de zambra é um espetáculo andaluz que 
reúne, a música dos ciganos de Granada com um espetáculo teatral com o 
objetivo de recriar a atmosfera mourisca das festas em família dos Ciganos 

em cavernas, onde viviam. É cantar, tocar e dançar um flamenco mais visceral 
com raízes que remontam aos tempos dos bailes de casamento mouro em 
Granada. No final da visita, regresso ao hotel para Hospedagem e JANTAR 
standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS.

15° DIA – GRANADA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Começaremos o dia com um passeio pela 
bela cidade de Granada, que foi a primeira cidade da Espanha ocupada pe-
los mouros, ainda no século VIII e assim permaneceu até o século XV (1492), 
quando foi conquistada pelos reis católicos. Cruzaremos as principais ruas e 
avenidas de Granada, até chegarmos para visitar o monumental Palácio da 
Alhambra (INGRESSO INCLUSO), que é o maior tesouro de Granada, um dos 
mais impressionantes monumentos mouros da Europa, nele a magia da ar-
quitetura mourisca mistura luz, água e decoração sofisticada. No centro do 
Palácio de Alhambra fica o Palácio del Partal, o edifício mais antigo do com-
plexo arquitetônico. Foi construído pela dinastia násrida que governou Gra-
nada. A Alhambra usou materiais baratos, mas ricamente trabalhados pelos 
artesãos mouros. Uma das áreas de destaque de Alhambra é o “Pátio de los
Leones”, um pátio cercado por 124 colunas e no centro aparece a fonte que 
se apoia em 12 leões de mármore. Ao norte do Castelo de Alhambra apa-
rece o Generalife (INGRESSO INCLUSO), um dos cartões postais mais famo-
sos de Granada e nada como vê-lo ao vivo para tirar a nossa própria foto. 
Construído no século XIII durante o emirado da Dinastia de Nasrid funcio-
nava como um refúgio à vida da corte. É um castelo menor com belíssimos 
jardins e muitos canais. O nome significa “O Jardim do Paraíso Elevado”,  que  
traduz bem a beleza do local. Passaremos pelo Palácio e Alcazaba, de  
construção Árabe, a Igreja de Santa Maria, construída sobre a antiga  
Mesquita. Tarde e noite livre em Granada. 

16° DIA – GRANADA / MÚRCIA / VALÊNCIA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída em direção a Múrcia para uma visita 
panorâmica da cidade. Múrcia foi fundada em 831 por Abd-Al-Rahman II 
em um enclave privilegiado no centro do Vale do Rio Segura. A importância  
alcançada no período Árabe dá uma boa ideia por alguns restos do muro que 
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cercava a cidade; era de 15 metros de altura e tinha 95 torres, que ainda são 
visíveis em diferentes lugares da cidade. O domínio cristão também deixou 
marcas profundas na fisionomia urbana de Múrcia e suas principais artérias 
ainda são testemunhas da atividade intensa que se desenvolveu na cidade. 
Tempo livre. Não se esqueça de provar os pratos típicos da Huerta Murciana. 
A tarde continuaremos com destino a Valência, cidade de arquitetura moder-
na e futurista, também chamada de Cidade das Artes e da Ciência. Chegada 
em Valência, hospedagem e JANTAR standard de 3 pratos INCLUSO SEM BE-
BIDAS no hotel.

17° DIA – VALÊNCIA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Sairemos para visita por Valência. Com a inau-
guração da Cidade das Artes e das Ciências (em catalão Ciutat de les Arts i les 
Ciències) em 1998, Valência que antes era uma cidade deteriorada, suja e sem 
muitos atrativos para os turistas, renasceu das cinzas. Com a construção do 
complexo de prédios futuristas projetado pelo renomado arquiteto Espanhol 
Santiago Calatrava, foram feitas obras de revitalização de uma área degra-
dada e hoje os Hotéis mais caros e modernos da cidade ficam nesta região. 
Hoje é dia de caminhar pelo centro antigo da cidade. O melhor de Valência é 
que a cidade é toda plana. Visitaremos a Catedral de Valência do século XIII; o 
Mercado Central; a Lonja de la Seda (Bolsa ou Mercado da Seda de Valência), 
um prédio gótico do século XV que foi construído com o intuito de mostrar 
o poder e a riqueza da cidade, hoje este prédio está tombado pela UNESCO 
como patrimônio da humanidade. Vamos visitar o Oceanografico na Cida-
de das Artes e Ciências (INGRESSO INCLUSO), o maior aquário da Europa.  
ALMOÇO típico INCLUSO SEM BEBIDAS: Paella Valenciana. Tarde livre após o 
Almoço. Sugerimos um passeio por um dos parques da cidade. Com o desvio 
do Rio Turia em 1957 depois de uma grande enchente, todo o curso antigo 
do Rio foi transformado em um maravilhoso parque para a população. As 
pontes continuam lá, mas agora o Rio deu lugar a quadras de tênis, basquete, 

vôlei e até golf. Vale a pena conhecer. Ah, não deixe de provar um sorvete por 
aqui. São tantos sabores que fica até difícil escolher. Hospedagem no hotel.

18° DIA – VALÊNCIA / PENÍSCOLA / BARCELONA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a cidade costeira de Penís-
cola, uma das três cidades que ao longo da história foram sedes Pontifícias 
junto com Roma e Avinhão. Em Peníscola foi rodado parte do filme “El Cid“ 
em 1961 com Charlton Heston e Sofia Loren e Games of Thrones. Visitare-
mos o famoso Castelo construído pelos Templários entre 1294 e 1307, co-
nhecido como Castelo do Papa Luna, (INGRESSO INCLUSO). Finalizada a visita  
continuaremos nossa viagem com destino a Barcelona, onde chegaremos 
no início da noite. Hospedagem e JANTAR standard de 3 pratos INCLUSO 
SEM BEBIDAS. 

19° DIA – BARCELONA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje faremos uma visita panorâmica por Bar-
celona, a segunda maior cidade da Espanha, a orgulhosa capital da Catalu-
nha e uma das mais fantásticas cidades da Europa. Destacando os principais 
pontos turísticos de Barcelona que foram construídos pelo famoso arquiteto 
Antoni Gaudí. A principal obra e o ponto turístico mais famoso e incrível da 
cidade é a Catedral da Sagrada Família, uma Igreja com uma grandeza in-
comparável pela enorme quantidade de detalhes e pelo tamanho que foi 
projetada. Pare e veja a riqueza de detalhes da fachada. Mesmo não acabada,
é possível visitar o interior. Depois da Sagrada Família, as edificações mais 
famosas criadas por Gaudí são: La Pedrera ou Casa Milá e a Casa Batlló, que 
ficam no Passeio de Gracia, bem no centro de Barcelona. Outro ponto turísti-
co projetado por Antonio Gaudí é o Parque Guell, o parque mais famoso de 
Barcelona e que proporciona aos milhões de turistas que o visitam todos os 
anos, uma das vistas mais belas da cidade, declarado como patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO em 1984. Conheceremos o Montjuic, que 

Praça de Espanha - Sevilha
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está localizada na região mais alta de Barcelona, lá de cima você tem a vista 
mais linda da cidade e uma boa pedida é subir até o Montjuic de teleférico. A
seguir, faremos um passeio por Las Ramblas ou La Rambla, a rua mais visitada 
e famosa da cidade, além de ser ponto turístico e de encontro de muitos 
moradores, as Ramblas atraem vários artistas de rua; é onde está localizada 
a estátua de Cristóvão Colombo, datada de 1888, com mais de 50 metros 
de altura e apontando para a América. Com pouco mais de 1 quilômetro, 
Las Ramblas tem início na Praça da Catalunha e segue até o Porto Velho em 
direção à praia. Quando for passear pelas Ramblas não deixe de dar um pulo 
no Mercat de la Boqueria, também conhecido como Mercado São José, é 
um mercado público incrível e cheio de comidas típicas por um ótimo pre-
ço. Las Ramblas é também um ótimo lugar para fazer compras, pois possui  
várias lojas de ruas e de departamento. Por último, conheceremos a região do 
Porto Velho ou atualmente Port Olimpic, construído para os eventos de vela 
olímpica, cheio de instalações de lazer e esculturas modernas. O Port Olimpic 
se tornou um ponto de atração turística da cidade onde estão localizados o 
Museu de História da Catalunha e o Aquário de Barcelona, o maior da Europa. 
Antes das Olimpíadas de Barcelona em 1992, essa região era apenas uma 
área degradada com armazéns vazios, edifícios industriais, lixeiras e pátios 
ferroviários. Em um dos projetos mais drásticos de renovação já feitos, a área 
foi transformada em um centro de entretenimento, abrindo a cidade até o 
mar. É a parte mais mediterrânea de Barcelona, atraindo moradores e visitan-
tes, com inúmeros bares e restaurantes de frutos do mar. Sugerimos que seu 
almoço hoje seja nesta localidade de Barcelona. Restante do dia Livre. 
Hospedagem.

20° DIA – BARCELONA / MOSTEIRO DE MONTSERRAT / CAVES
CODORNIU EM SANT SADURNI D'ANOIA / BARCELONA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje visitaremos o Mosteiro de Montserrat

(INGRESSO LIVRE). Através de pitorescas aldeias, chegaremos ao cenário in-
comparável da Montanha de Montserrat, localizada à direita do rio Llobregat, 
ergue-se majestosamente a mais de 1.200 metros acima do nível do mar. 
Visita a Basílica Real, onde está a Madona Negra, uma escultura românica do 
século XII. A Basílica tem sido um dos locais de peregrinação mais impor-
tantes de Espanha durante séculos. Em seguida, seguiremos por uma das 
regiões vinícolas mais importantes da Espanha, que tem 11 denominações 
de origem. As videiras foram cultivadas aqui há mais de 2000 anos, então 
certamente eles se tornaram especialistas na produção de vinhos. Visitare-
mos a Adega das Caves Codorniú (INGRESSO INCLUSO) que mostra o melhor 
que esta região tem para oferecer. Conheceremos os principais métodos de 
produção e diferentes variedades de vinhos espumantes que degustaremos 
durante a visita (DEGUSTAÇÃO INCLUSA). No final da visita retorno ao hotel 
e Hospedagem.

21° DIA – BARCELONA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ no hotel. Após o café da manhã, traslado SEM ASSIS-
TENTE do hotel até o aeroporto de Barcelona INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: 
O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até
o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da 
Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste 
dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o 
caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos passa-
geiros sobre o traslado de saída.

Vista panorâmica de Torremolinos
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O QUE INCLUI NO TOUR E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

•  Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
•  Ingresso INCLUSO na Mesquita de Hassan II em Casablanca;
•  Ingresso INCLUSO Jardim Menara em Marrakech;
•  Visita INCLUSA a uma Fábrica de Cerâmica tradicional em Fez;
•  Visita INCLUSA ao Mausoléu de Moulay Ismail em Meknes;
•  Visita INCLUSA na Mesquita-Catedral em Córdoba;
•  Visita INCLUSA a uma Zambra Gitana nas famosas Caves de Albaicín em Granada;
•  Visita INCLUSA ao Palácio da Alhambra em Granada;
•  Visita INCLUSA ao Generalife em Granada;
•  Visita INCLUSA ao Oceanografico na Cidade das Artes e Ciências de Valência, o maior aquário da Europa;
•  Visita INCLUSA ao Castelo de Peníscola;
•  Visita INCLUSA ao Mosteiro de Montserrat em Barcelona;
•  Visita as Caves Codorniu com Degustação INCLUSA.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO;
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.
• Traslado INCLUSO Hotel - Estação de Trem - Hotel SEM ASSISTENTE

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Trem AVE desde Madri a Sevilha em Primera Classe INCLUSO.

 Hospedagem

 Ingressos e visitas

Transportes

Guia e Outros serviços

TOUR PREMIUM

13 refeições INCLUSAS: 02 ALMOÇOS e 11 JANTARES:
• 01 jantar de boas vindas standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante Riks de Casablanca;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante Chez Ali de Marrakech;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante Gharnata Palace em Marrakech;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS em Restaurante Local em Fez;
• 01 almoço standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS em Restaurante Local em Fez;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante do hotel em Rabat;

• 01 jantar INCLUSO  em um tradicional restaurante de Madri.

• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante do hotel em Sevilha;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS em Restaurante típico onde assistiremos a um tradicional show  
  de dança com seus trajes tradicionais e música Flamenca em Sevilha;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante do hotel em Granada;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante do hotel em Valência;
• 01 almoço INCLUSO SEM BEBIDAS em Restaurante Local em Valência: Paella Valenciana;
• 01 jantar standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no Restaurante do hotel em Barcelona.

Refeições

ACESSE WWW.TUMLAREBRASIL.COM E CONSULTE A TABELA DE PREÇOS NO SITE A QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE FOLHETO. 
CONSULTE O SEU OPERADOR E OBTENHA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS.
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HOTÉIS DO TOUR :

Casablanca  Movenpick ou similar  L
Marrakech  Atlas Medina & SPA ou similar  P
Fez   Palais Medina & SPA ou similar  P
Rabat   MGallery Rabat Le Diwan  P
Madri    Paseo del Arte ( Ex-Husa)  P

Sevilha   NH Collection Savilha ou similar  P
Granada   Gran Luna Granada ou similar  P
  Abba Granada ou similar P
Valência   Eurostars Rey Don Jaime ou similar P
  Barceló Valencia ou similar P
  Meliá Valencia ou similar  P
Barcelona   Tryp Apolo ou similar  P 
  H10 Casanova ou similar  P
  Catalonia Plaça Catalunya 
   ou similar    P 

TOUR PREMIUM

CIDADE HOTÉIS CAT

Parque Guell - Barcelona

Barcelona

193



1 625
2 939

38 Brands

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pub-HD-tumlare-ACCORHOTELS-42x23.pdf   1   24/07/2019   15:23:05

194



1 625
2 939

38 Brands

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pub-HD-tumlare-ACCORHOTELS-42x23.pdf   1   24/07/2019   15:23:05

195


