
 HOTÉIS
PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL  
& CONFERENCE CENTER H H H H

BORDEAUX
MERCURE BORDEAUX CENTRE H H H H

SAN SEBASTIÁN
BARCELÓ COSTA VASCA H H H H

MADRI
CATALONIA ATOCHA H H H H

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA H H H H

LISBOA
VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA H H H H H

NOTAS:
• Na saída de 1 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Madri 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 10 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
•  Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
•  Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
•  Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
•  Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Paris, Madri e Lisboa;
•  Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Bordeaux, Burgos, Ávila, Salamanca, Coimbra 
e Fátima;

•  Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Castelo de Cheverny, Biblioteca de 
Coimbra e Igreja dos Jerônimos;

•  Visita de uma propriedade vinícola em Bordeaux.

DESDE € 1.490
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite sugerimos assistir ao 
famoso espetáculo do “Lido” (opcional).

3º Dia - Paris 
Café da manhã. Dia livre para viver Paris.

4º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. 
A primeira parada para fotos será no Castelo de Chambord. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny 
(visita interior). De tarde, prosseguimento da viagem para 
Bordeaux, famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na 
sua região. Hospedagem.

5º Dia - Bordeaux > San Sebastian
Após o café da manhã, saída para visita e degustação numa 
propriedade vinícola da região de Bordeaux. Prosseguimento 
da viagem para a região dos Pireneus e entrada na Espanha. 

Europa 
Latina
11 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a “cidade luz”. Possibilidade de visita noturna de Paris e 
cruzeiro no Rio Sena (opcional).

2º Dia - Paris 
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 

SAÍDAS

2017:
Maio 4, 25 
Junho 1, 29  
Julho 20, 27  
Agosto 31  
Setembro 21, 28  
Outubro 12, 26 
Novembro 24  
Dezembro 30

2018:
Janeiro 26  
Fevereiro 16  
Março 30

Visitando: Paris, Castelos do Loire, Bordeaux, San Sebastian, Madri, Ávila, Salamanca, Coimbra, Fátima e Lisboa

Paris
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ESPANHA

FRANÇA

ITÁLIA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

MAR  
MEDITERRÂNEO

LISBOA

MADRI

SALAMANCA

COIMBRA
FÁTIMA

SAN SEBASTIÁN

PARIS

BORDEAUX

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.615 € 780

julho e setembro 2017 € 1.690 € 780

novembro 2017  
a março 2018 € 1.490 € 725



Coimbra

Fátima

Castelo de Chambord
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Continuação até San Sebastian, através das paisagens do 
País Basco. Tempo livre para passear nesta bela cidade. 
Hospedagem.

6º Dia - San Sebastian > Madri
Café da manhã e partida para Burgos, cidade famosa pela 
sua Catedral gótica e pela história do famoso “El Cid”. Parada 
e tempo livre. Continuação através da Serra de Guadarrama 
para Madri. Hospedagem. À noite sugerimos um espetáculo 
de dança clássica flamenca (opcional).

7º Dia - Madri 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: 
Praça de Espanha, com o monumento a Cervantes, Gran 
Via, a Praça Cibeles, o Passeio do Prado, com o seu famoso 
museu, a estação de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça 
de Touros de Las Ventas, o Passeio da Castellana, com os 
seus bonitos jardins e fontes, a Praça da Puerta del Sol e a 
Praça do Oriente (com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a 
estátua de Filipe IV). De tarde, poderá efetuar uma excursão 
opcional à cidade fortificada de Toledo, antiga capital de 
Espanha, que alcançou o seu apogeu nos séc. XIV e XV, 
hoje Patrimônio Mundial da UNESCO.

8º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. No início da tarde, continuação da 
viagem por Ávila. Breve parada. Prosseguimento para a 
bela cidade de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada às 
margens do rio Tormes e possuidora do melhor conjunto 
espanhol de arquitetura renascentista. Tempo livre para 
visitar esta cidade universitária, com seus belos edifícios. 
Hospedagem.

9º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. 
Entrada passando junto à cidade da Guarda. Continuação 
para Coimbra, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca 
barroca. Chegada a Fátima e tempo livre para o almoço e 
visita ao Santuário. Continuação para Lisboa e hospedagem.
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

10º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade, 
incluindo a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, 
Mosteiro dos Jerônimos (entrada na igreja). Continuação 
pelas estreitas ruas do centro histórico de Lisboa e depois 
em ônibus pela Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça 
dos Restauradores, Avenida da Liberdade e Praça Marquês 
de Pombal. Regresso ao hotel. Para esta noite a sugestão é 
um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música 
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país 
(opcional).

11º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.


