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É com muito gosto que a SONHANDO, apresenta 

este programa de CIRCUITOS EUROPEUS, em 

estreita colaboração com a PANAVISION, maior 

operador europeu de circuitos e que tem a sua 

sede em Madrid.

Todas as partidas são garantidas não havendo ne-

cessidade de um  mínimo de passageiros.

Escolhemos criteriosamente oito distintos itine-

rários para diferentes países da Europa, cobrindo 

assim uma boa parte do “Velho Continente”.

Todos os programas e respectivas partidas terão 

um experiente guia acompanhante.

Na maior parte dos destinos pode optar por dife-

rentes categorias de hotéis, que foram cuidado-

samente seleccionados.

Todos os programas apresentados são em avião e 

autocarro de luxo, com internet grátis a bordo.

Com excepção da Croácia , que será efectuada 

em voos Lufthansa, os voos serão  na TAP Portu-

gal no início e fim das viagens.

Sem dúvida que os CIRCUITOS EUROPEUS aqui 

descritos, são a melhor oferta existente no mer-

cado português para viagens deste género.

VENHA COM A SONHANDO DESCOBRIR A EUROPA!
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Itália Sonhada

Milão (1n), Veneza (2n), Florença (1n), Roma (3n)

8 dias 7 noites desde 1.058€

Dia 1 (Segunda-feira)
LISBOA - MILÃO
Comparência no aeroporto 2 horas antes do horário de par-
tida. Embarque em voo regular com destino a Milão. Chegada 
e assistência no aeroporto. Transporte para o hotel. Tempo 
livre. Jantar (opção 2 e 3) e alojamento.

Dia 2 (Terça-feira)
MILÃO - VERONA - VENEZA
Pequeno-almoço buffet. Manhã livre onde poderá visitar a 
Galeria Victor Emanuel, o Duomo (a maior catedral gótica de 
Itália), o Castelo Sfforza, etc... Almoço (opção 3).  Saída para 
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Verona está construída 
maioritariamente em mármore rosa e branco, característico 
da região que tem um matiz rosado, dando a sensação de que 
o sol se põe perpetuamente. Esta cidade que em tempos foi 
movimentado assentamento romano, é hoje uma das cidades 
mais prósperas e elegantes na Itália. Tempo livre para visitar 
a casa de Julieta, situada perto da Praça Erbe, uma compacta 
casa medieval com a sua típica varanda. Continuação da via-
gem até Veneza, uma centena de ilhas conectadas, como se 
fossem parte de uma cadeia genética, por dezenas pontes 
que os levarão de uma maravilha para a outra. Jantar (opção 
1,2,3) e alojamento. 

Dia 3 (Quarta-feira)
VENEZA
Pequeno-almoço buffet. Pela manhã, transporte até à Praça 
São Marcos, efetuaremos um passeio de barco pela lagoa e 
suas belas ilhas, desfrutando de belíssimas vistas de Veneza, 

cidade única no mundo e das suas ilhas Murano e Lido. Co-
meçamos a nossa visita panorâmica (inc.) pela impressionante 
Praça de São Marcos, onde se reúne arte grega, medieval, 
bizantina e veneziana, formando um maravilhoso conjunto 
arquitetónico com a Basílica de São Marcos, a Torre do Reló-
gio, a ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio Ducal. Visita 
a uma fábrica de cristal de Murano. Almoço (opção 3). Resto 
do tempo livre. Se desejar poderá efetuar um passeio de gôn-
dola (opcional) pelos típicos canais venezianos. Regresso ao 
hotel em barco privado e autocarro. Jantar (opção 1, 2 e 3) 
e alojamento.

Dia 4 (Quinta-feira)
VENEZA - PÁDUA - FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet. Saída com destino a Pádua, cidade 
universitária, onde se destaca a sua magnífica Praça “Prato 
della Valle” e a Basílica de Santo António.A igreja é um con-
junto de estilos: romano-gótico na fachada e abside; e orien-
tal-islamico nas grandes cúpulas. Continuação da viagem até 
Florença, berço e centro do Renascimento. Almoço (opção 
3). Visita panorâmica da cidade; seguindo os passos de Leo-
nardo e Miguel Angelo, tentaremos conhecer as chaves do 
Renascimento. Na Catedral de Santa Maria das Flores, con-
templaremos a sua magnífica cúpula do arquiteto Brunelles-
chi. Visitaremos tambem a “Piazza de la Signoria”, o Palácio 
de Governo dos Médicis e o Campanille de Giotto. Resto do 
dia livre. Os que desejem terão a oportunidade de visitar a 
Academia, onde poderão desfrutar o famoso ‘’David’’ de Mi-
guel Angelo e outras obras mestre. Jantar (opção 2 e 3) e 
alojamento.

Dia 5 (Sexta-feira)
FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Pequeno-almoço buffet. Saída até Assis. Visitaremos a Basílica 
de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos, com 
frescos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola floren-
tina. Continuação da viagem até Roma. Almoço (opção 2 e 3). 
Apresentamos a capital do Tibre com uma visita panorâmica 
em autocarro até ao coração de Roma antiga, conhecendo a 
Ilha Tiberina, o Trastevere, as colinas de Avetino e a colina 
de Palatino; esta última contém as mais antigas relíquias de 
Roma; a beleza deste lugar, com restos arqueológicos, a ri-
queza da sua vegetação e suas maravilhosas paisagens fazem 
dele um dos mais bonitos lugares da cidade. Poderemos ad-
mirar também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco do Triunfo 
de Constantino, do século 315 d.C., a famosíssima Praça de 
Veneza e Campidoglio, a mais famosa das sete colinas da ci-
dade de Roma, da qual destacamos a sua praça com as suas 
fachadas e escadarias, tudo desenhado por Miguel Angelo. 
Também iremos desfrutar das vistas do Foro Romano, que o 
centro político, religioso e comercial de Roma antiga. Pela 

tarde faremos a visita de Roma barroca (opção 2 e 3); passeio 
pelas principais praças da cidade, visitando a famosa Fonte do 
Trevo, Panteão e a espetacular Praça Navona. Jantar (opção 
3) e alojamento. 

Dia 6 (Sábado)
ROMA
Pequeno-almoço buffet. Hoje faremos uma visita interessan-
tíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro (opção 2 e 3). Começamos por visitar os 
Museus Vaticanos, antigos palácios papais, o grande pátio da 
Pina, a sala da Cruz, a Galeria dos Candelabros, a dos tapetes, 
a dos mapas, a sala Sobiesky e da Imaculada, no final entrare-
mos na Capela Sistina, com todos os seus frescos restaurados. 
Depois passaremos à Basílica de São Pedro, construída no local 
do martírio do Santo e reconstruída depois; dela se destaca 
imponente a sua cúpula, obra mestra de Miguel Angelo. No 
seu interior conservam-se importantes tesouros, entre eles ‘’A 
Pietat’’ de Miguel Angelo, o ‘’Baldaquino’’ de Bernini. Termi-
naremos na magnífica Praça de São Pedro. Almoço (opção 3). 
Tempo livre no qual poderá visitar por sua conta as Basílicas 
Maiores e Catacumbas, Santa Maria Maior. Resto do dia livre. 
Jantar (opção 2 e 3) e alojamento. 

Dia 7 (Domingo)
ROMA (Excurssão a Napoles e Capri)
Pequeno-almoço buffet. Excursão de dia inteiro a Nápoles 
e Capri (opção 2 e 3). Saída pela manhã em autocarro com 
destino a Nápoles. Uma visita panorâmica da baía será um 
espetáculo inesquecível. Existe a possibilidade (opcional) de 
visitar Pompeia. Visita das ruinas consideradas, com razão, 
entre as mais importantes e completas do mundo. Com o guia 
local, visitaremos os restos desta colónia romana que o vulcão 
Vesúvio sepultou a 24 de Agosto do ano 79 d.C.. Passaremos 
pelas ruas empedradas, entraremos em algumas casas para 
conhecer melhor a vida destes pompeanos que viveram há 
quase 2.000 anos. Em Nápoles, tomaremos o barco que nos 
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo livre para 
visitar os magníficos jardins de Augusto. Almoço em restau-
rante local (opção 3). Pela tarde, tempo livre para percorrer 
as elegantes ruas, as melhores lojas, as joalharias exclusivas 
e a famosa Piazzetta com suas cafeterias antigas, tudo isto 
confirma a fama de Capri como “Pérola do Mediterrâneo”. 
Ao final da tarde regressaremos a Roma. Jantar (opção 2 e 
3) e alojamento.

Dia 8 (Segunda-feira)
ROMA - LISBOA
Pequeno-almoço buffet. À hora combinada transporte para o 
aeroporto para embarque com destino a Portugal. Chegada e 
final da viagem e de nossos serviços.

TRÊS OPÇÕES
1.  Alojamento e pequeno almoço + 2 janta-

res:

       • Visitas panorâmicas a: Verona, Veneza, 

Pádua, Florença, Assis e Roma. 

2.  Meia pensão mais:

      •  Visitas panorâmicas da opção 1 mais: 

    • Roma Barroca, Museus do Vaticano e Ca-

pela Sistina

      • Nápoles e Capri

3.  Pensão completa mais:

       •  Todas as visitas incluídas na opção 2
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SERVIÇOS INCLUÍDOS
- Voo regular Portugal / Milão – Roma / Portugal

- Transporte aeroporto – hotel – aeroporto

- Refeições e visitas incluídas conforme quadro de serviços

- Guia e assistência desde o momento da chegada à Itália até 

ao embarque para Portugal:

- Visitas com guia local: panorâmica do conjunto de São Mar-

cos em Veneza, de Florença, de Roma, Museus do Vaticano e 

Capela Sistina (2 e 3), Nápoles e Capri (2 e 3)

- Visitas apresentadas pelo nosso guia: Milão, Verona, Pádua, 

Assis e Roma Barroca (2 e 3)

- Autopullman em todo o itinerário

- Visita panorâmica de barco pelas ilhas típicas de Veneza até 

a Praça de São Marcos (duração de uma hora)

- Visita a uma fábrica de cristal Murano

- Autocarro para todo o percurso  

- Estadia nos hotéis indicados ou similares

- Taxas municipais de ‘soggiorno’ em Itália

- Seguro de assistência em viagem

- Wifi grátis nos autocarros durante o circuito

- Auriculares incluídos de 2º ao 7º dia, inclusive

Partidas Garantidas
Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

Novembro 6 13 20 27

Dezembro 4 11 18 25

 T. Baixa    T. Media    T. Alta   T. Extra

Preços por pessoa
Lisboa Porto

Hotel 4* Hotel 4* 
Centro Hotel 4* Hotel 4* 

Centro

Opção 1

Adulto 1.058 € 1.218 € 1.083 € 1.243 €

Criança 943 € 1.087 € 968 € 1.112 €

3ª Pessoa  940 €  1.077 € 965 € 1.102 €

Opção 2

Adulto 1.263 € 1.418 € 1.288 € 1.443 €

Criança 1.127 € 1.267 € 1.152 € 1.292 €

3ª Pessoa  1.115 €  1.248 € 1.140 € 1.273 €

Opção 3

Adulto 1.343 € 1.498 € 1.368 € 1.523 €

Criança 1.199 € 1.339 € 1.224 € 1.364 €

3ª Pessoa 1.184 € 1.316 € 1.209 € 1.341 €

Suplementos por pessoa

  T. Media 40 € 40 € 40 € 40 €

  T. Alta 70 € 70 € 70 € 70 €

  T. Extra 100 € 100 € 100 € 100 €

Quarto Individual 260 € 425 € 260 € 425 €

Hotéis 24/5 - 15/7 e 
1/9 - 31/10 - 165 € - 165 €

Garantia de anulação 
sem gastos 20 € 20 € 20 € 20 €

Os preços apresentados neste programa estão baseados na classe 
L. Caso não haja disponibilidade nessa classe, no ato da reserva, 
será informado o suplemento.

Notas nas opções 2 e 3
- As saídas de 12 a 19 de Junho, devido à celebração do Pitti 
Uomo, poderão mudar de alojamento em Florença
- As saídas de Setembro, devido ao Grande Prémio de Monza, 
poderão mudar de alojamento em Milão.
- Quando for impossível visitar Capri, a visita será substituída 
por Sorrento.
- A ordem das visitas/itinerário poderá sofrer alterações, man-
tendo porém todo o conteúdo.

Hotéis previstos
Cidade Hotel 4* Localização

Milão
Contessa Jolanda Cidade

Niguarda Cidade

Century Cidade

Veneza

Villa Fiorita Monastier

La Terrazze Villorba

Basel Noventa

Brioni / Colombo L.Jesolo

Florença

Raffaello Cidade

The Gate Sesto

W. Florence Campi

V. Gabrielle Cidade

H. Croce di Malta Centro

Palazzo Ricasoli Centro

Adler Centro

Roma

Fleming Cidade

C. Colombo Cidade

G. Hotel Genova Centro

NH Area Cidade

Cicerone Centro

Serviços Incluídos em cada Opção
Dia Opção 1 Opção 2 Opção 3

1 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno almoço 
buffet 
Jantar

Pequeno almoço 
buffet 
Jantar

2

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Verona
Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Verona
Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Verona
Almoço
Jantar

3

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Veneza
Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Veneza
Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Veneza
Almoço
Jantar

4

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Pádua
Visita a Florença

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Pádua
Visita a Florença

Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Pádua
Visita a Florença

Almoço
Jantar

5

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Assis
Visita de Roma

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Assis
Visita de Roma
Roma Barroca

Almoço

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Assis
Visita de Roma
Roma Barroca

Almoço
Jantar

6 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno almoço 
buffet

Museus Vaticanos
Capela Sistina

Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Museus Vaticanos
Capela Sistina

Almoço
Jantar

7 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno almoço 
buffet

Nápoles e Capri
Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Nápoles e Capri
Almoço
Jantar

8 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno almoço 
buffet

Pequeno almoço 
buffet

Venecia

Milán

Verona

Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles
Capri

Sicilia

Cerdeña
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O melhor de Paris e dos Países Baixos

Paris (3n), Bruxelas (1n), Amesterdão (2n), Frankfurt (1n)

8 dias 7 noites desde 880€

Dia 1 (Segunda-feira)
LISBOA - PARIS
Comparência no aeroporto 2 horas antes do horário de par-
tida. Embarque em voo regular com destino a Paris. Chegada 
e transporte ao hotel. Tempo livre. Jantar (Opçao 2 e 3) e alo-
jamento. Excursão incluída - Paris Iluminada. Paris é a cidade 
da luz, à noite explode em mil cores que dão um encanto 
especial à majestosa Torre Eiffel, o belo Arco do Triunfo, os 
vastos Campos Elísios, Ópera Garnier, Praça da Concordia, 
Trocadero, etc.

Dia 2 (Terça-feira)
PARIS
Pequeno-almoço buffet. Hoje temos incluídas diversas visi-
tas e atrativos que nos proporcionarão uma grande visão de 
Paris. Começamos por uma visita panorâmica da cidade, onde 
veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte me-
dieval; Bairro Latino; Sorbonne; Panteão dos Homens Ilustres; 
Inválidos, onde está o túmulo de Napoleão; o Palácio e Jardins 
de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França; 
a praça da Concórdia; o Arco do Triunfo; a praça Vendome, a 
Ópera Garnier, etc. Almoço (Opção 2 e 3). Pela tarde (opção 
2 e 3), temos incluído um passeio de barco pelo Rio Sena e 
subida ao 2º andar da Torre Eiffel. Embarcaremos nos famosos 
“bateaux mouche”, passando por baixo das românticas pontes 
de Paris, o barco vai deslizando, apreciando os monumentos 
famosos concentrados em suas margens: Torre Eiffel, La Cité, 
Notre Dame, etc. Subida até o segundo andar da Torre Eiffel, 
de onde obterão uma vista panorâmica maravilhosa e única 
da cidade de Paris. Terminamos o dia com um passeio a pé 
por Montmartre, a Praça de Tertre com os seus retratistas e o 
Sagrado Coração. Jantar (opção 3) e alojamento. 

Dia 3 (Quarta-feira)
PARIS
Pequeno-almoço buffet. Dia livre com almoço (opção 2 e 3) 
durante o qual pode desfrutar de alguns dos seguintes museus 
e atrações:
• Palácio de Versalhes, o mais sumptuoso do mundo, que 
lembra a glória passada da corte francesa e fiel reflexo da 
vontade de um rei Luis XIV, o “Rei Sol”. Os seus belos jardins 
e fontes e o seu maravilhoso salão dos espelhos.
• Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo, que 
abriga entre outras obras da famosa Mona Lisa
• Museu de Arte Moderna do centro Pompidou.
• Museu de Orsay com uma valiosa coleção de pintura im-
pressionista.
Existe a possibilidade de participar opcionalmente no espetá-
culo inesquecível do Moulin Rouge. Alojamento.

Dia 4 (Quinta-feira)

PARIS - BRUGES - GENT - BRUXELAS
Pequeno-almoço buffet e partida para Bruges; uma das ci-
dades mais pitorescas da Europa, um museu romântico ao ar 
livre feito de igrejas, casas geminadas e famosos canais que 
lembram o seu passado glorioso como o porto, considerada 
Património da Humanidade e uma das mais bem preservadas 
da época medieval na Europa. Visita incluída. Destacamos a 
Praça Maior, onde os antigos grandes mercados centrais do 
século XIII se encontram, antigo centro comercial da cidade: 
Praça de Burg, com a Câmara Municipal, o Palácio da Justiça 
e a Basílica do Santo Sangue, etc. Almoço (opção 3). Tempo 
livre durante o qual pode comprar os seus famosos laços e 
cerâmicas, etc, ou simplesmente caminhar pelas ruas e ca-
nais, o que constitui uma verdadeira delícia. Continuamos até 
Gante, a cidade flamenca mais populosa da época medieval, 
onde Carlos I nasceu em 1500. Visita incluída. Destacamos a 
Catedral de São Bavon, de estilo românico, gótico e barroco, 
no qual se encontra o políptico dos irmãos Van Eyck “A ado-
ração do Cordeiro Místico” e “A vocação de São Bavon” de 
Rubens; veremos também a Camara Municipal, curiosa mis-
tura de estilo gótico e renascentista. A igreja de São Nicolau 
do séc. XIII, de estilo gótico primitivo, que possui uma Torre 
importante e a Torre de Befroi, ou Atalaia, contruida no séc. 
XIV. Continuação da viagem até Bruxelas. Jantar (opção 2 e 
3) e alojamento.

Dia 5 (Sexta-feira)
BRUXELAS - ANTUÉRPIA - HAIA - AMESTERDÃO
Pequeno-almoço buffet. Pela manhã, visita panorâmica da ci-
dade incluída, sede de muitas organizações internacionais e, 
por conseguinte, lugar onde são tomadas as mais importantes 
decisões do velho continente. Destaca-se a Grand-Place, do-
minada pela majestosa Torre da Câmara; a lendária estatua 
de “Menneken Pis”, a mítica Rua des Bouchers, as Galerias de 
St. Hubert, a catedral de São Miguel e Santa Gudula, famosa 
pelas suas vidreiras, o Palácio da Justiça, etc.. Partida para 
Antuérpia. Almoço (opção 3). Visita incluída da cidade, onde 
se destaca a Catedral de Nossa Senhora, monumental obra 
do gótico flamenco, a Praça Maior, dominada pela Torre da 
Catedral e da Câmara Municipal. Continuação da viagem até 
Haia, capital da província de Holanda Meridional. Sede do 
governo holandês desde 1580, onde destacamos: o Palácio 
de Binnernhof e Hofvijver, um lago artificial no centro de 
Haia, com edificios do governo e embaixadas ao seu redor. 
A Grote Kerk (grande igreja) que data de 1399, a sala mu-
nicipal (1565). O Palácio da Paz (que aloja os Tribunais In-
ternacionais de Justiça desde 1922), a Real Galeria de Arte 
Mauritshuis, que se encontra num palácio do século XVII. A 
residencia real, chamada “a casa do bosque” (1647) com os 
seus jardins recreativos, atual residencia da Rainha Beatriz, O 
Oude Stadhuis, antiga Camara Municipal, o distrito Duinoord 

com uma arquitetura típica holandesa, o Parque Haagse Bos, 
a igreja do século XVII Nieuwe Kerk e a Biblioteca Real. Aqui 
se encontra “Madurodam” a “Cidade em Miniatura” (visita 
opcional), parque que representa escrupulosamente à escala 
1:25 de todos os edifícios e canais mais característicos da Ho-
landa. Tem mais de 5.000 bonsais, árvores em miniatura, etc. 
Continuamos com a nossa viagem até Amesterdão, pitoresca 
cidade de aspeto inconfundível, situada no estuário do rio 
Ljssel, com um traçado concêntrico em redor da Praça Dam, 
no meio de mais de 100 canais e 1.500 pontes. Jantar (opção 
2 e 3) e alojamento. 

Dia 6 (Sábado)
AMESTERDÃO (Volendam e Marken)
Pequeno-almoço buffet. Pela manhã, faremos uma visita pa-
norâmica incluida pela cidade. O mais maravilhoso de Ames-
terdão é o encanto com que se combina todas as vantagens 
de uma cidade grande com as atrações de vila histórica que 
a caracterizam. A cidade possui uma vida cultural rica e uma 
atmosfera dos mais cosmopolitas da Europa. Com quase mil 
anos de história, Amesterdão, era na época primitiva, uma 
vila de pescadores conhecida como “Amstellerdame”, que 
logo se tornaria numa próspera cidade de grande atividade 
comercial. Sem dúvida destacamos os canais e a Cidade Velha, 
um dos mais extensos e mais bem preservados da Europa, com 
uma linha bastante baixa de edifícios com fachadas elegantes 
e delicadas cúpulas; a praça Dam, no coração de Amesterdão, 
rodeado por edifícios dos séculos XVI e XVII, entre os que se 
destaca a antiga Camara Municipal e a “Nieuwe Kerk” (Igreja 
Nova), que guarda no seu interior um órgão do século XVI e 
algumas esculturas barrocas; o Bairro Judeu, que tem alguns 
lugares interessantes, como o Castelo das Sete Torres Waag, 
antiga porta de entrada da cidade, que alberga o Museu “His-
torisch Joods” (Histórico Judaico), uma sinagoga restaurada 
dos séculos XVII e XVIII, que exibe interessantes pinturas, 
objetos de uso cerimonial e documentos relacionados com a 
história da comunidade judia holandesa; a Casa Rembrandt, 
convertida num museu, onde uma extensa coleção de agua-
relas de gravuras do pintor e vários quadros do mestre, dos 
seus alunos e alguns pintores contemporâneos; a Sinagoga 
Portuguesa ou o Mercado das Flores Singel. Depois, para as 
opções 2 e 3 temos um belíssimo passeio de barco nos canais 
típicos. Almoço (opção 3). Tarde livre. Se desejar pode par-
ticipar numa excursão opcional a Marken e Volendam, duas 
vilas de pescadores nos arredores de Amesterdão que dispõem 
de casas perfeitamente preservadas, trajes típicos e lojas 
pitorescas. Também durante esta excursão visitaremos uma 
fábrica de queijos onde o famoso queijo Gouda é fabricado, 
como o recinto dos moinhos de Zaanseschans, onde se podem 
apreciar uma das paisagens mais fotografadas da Holanda, 
com diferentes modelos de moinhos ainda em funcionamento. 

TRÊS OPÇÕES
1. Alojamento e pequeno almoço mais:

     - Visitas a Paris, Bruges, Gent, Bruxelas, 

Amberes, Haia e Amesterdão.

     - Colónia, cruzeiro pelo Reno e Frankfurt.

2. Meia Pensão mais:

     - Visitas panorâmicas da opção 1

     - Paris iluminada, passeio de barco pelo 

Sena, subida ao 2º piso da Torre Eiffel e pas-

seio de barco pelos canais de Amesterdão

3. Pensão Completa mais:

     - Todas as visitas incluídas na opção 2
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Jantar (opção 2 e 3) e alojamento. 

Dia 7 (Domingo)
AMESTERDÃO - COLÓNIA - CRUZEIRO NO RENO - 
FRANKFURT
Pequeno-almoço buffet. Saída com destino a Colónia. Chegada 
e visita panorâmica incluída a esta cidade, onde se destaca a 
Catedral de São Pedro e Santa Maria, cujas obras foram ini-
ciadas no século XIII, as Igrejas de São Pantaleão e São Jorge 
e ruas muito piturescas e animadas (Hole e Scildergasse). 
Continuação para Boppart. Aqui se dará início ao cruzeiro que 
nos irá conduzir pela zona mais bonita do Reno, podendo ad-
mirar Rocha Loreley, uma enorme rocha maciça que aparece 
na orla direita do rio num estreito do Reno que passa entre 
as montanhas e onde o curso do rio forma um “S” no mos-
tra os antigos castelos- fortalezas do Reno. Almoço a bordo 
(opção 3). Desembarque e continuação da viagem até Frank-
furt. Visita panorâmica incluida, onde se destaca a colgiata 
de Frankfurt, também referida como catedral. Não longe da 
camara municipal encontra-se a igreja de São Paulo, a famosa 
Paulskirche, onde em 1848 se constituiu a primeira assembleia 
nacial da Alemanha e desde então é considerada o berço da 

democracia alemã. Outro emblema cultural de Frankfurt é o 
auditório e centro de congressos, Alte Oper Frankfurt (antiga 
ópera), reconstruída depois da II guerra mundial com o seu 
estilo renascentista italiano, a universidade fundada em 1914 
tem o nome do filho predileto da cidade “ Johann Wolfgang 
Goethe, cuja casa natal é um dos monumentos mais visitados 
da cidade. Jantar (opções 2 e 3) e alojamento.

Dia 8 (Segunda-feira)
FRANKFURT - LISBOA
Pequeno-almoço buffet. À hora indicada realiza-se o trans-
porte para o aeroporto. Voo de regresso a Portugal. Fim da 
viagem e dos nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
- Voo regular Portugal / Paris – Frankfurt / Portugal

- Transporte aeroporto – hotel – aeroporto

- Refeições e visitas incluídas conforme quadro de serviços

- Guia e assistência desde o momento da chegada à França até 

ao embarque para Portugal.

- Visitas com guia local: panorâmica de Paris, Bruxelas e 

Amesterdão. Visita ao Museu do Perfume

- Visitas apresentadas pelo nosso guia: Bruges, Gante, Ambe-

res, Haia, Colónia e Frankfurt

- Passeio de barco pelo Sena (2 e 3)

- Subida ao 2º piso da Torre Eiffel (2 e 3)

- Passeio de barco pelos canais de Amesterdão

- Cruzeiro pelo Reno

- Autocarro para todo o percurso  

- Estadia nos hotéis indicados ou similares

- Seguro de assistência em viagem

- Wifi grátis nos autocarros durante o circuito

- Auriculares incluídos de 2º ao 7º dia, inclusive

Partidas Garantidas
Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

 T. Baixa    T. Media    T. Alta   T. Extra

Preços por pessoa
Lisboa Porto

Hotel 3*/4* Hotel 4* 
Cidade Hotel 3*/4* Hotel 4* 

Cidade

Opção 1

Adulto 880 € 1.055 € 916 € 1.091 €

Criança 781 € 939 € 813 € 971 €

3ª Pessoa 791 € 940 € 827 € 977 €

Opção 2

Adulto 1.085 € 1.275 € 1.121 € 1.311 €

Criança 966 € 1.137 € 998 € 1.169 €

3ª Pessoa 969 € 1.141 € 1.002 € 1.165 €

Opção 3

Adulto 1.175 € 1.380 € 1.211 € 1.416 €

Criança 1.047 € 1.231 € 1.079 € 1.263 €

3ª Pessoa  1.050 €  1.235 €  1.082 €  1.267 € 

Suplementos por pessoa

  T. Media 40 € 75 € 40 € 75 €

  T. Alta 70 € 90 € 70 € 90 €

  T. Extra 100 € 110 € 100 € 110 €

Quarto Individual 280 € 340 € 280 € 340 €

Garantia de anulação 
sem gastos 20 € 20 € 20 € 20 €

Os preços apresentados neste programa estão baseados na classe 
U (Lisboa) e L (Porto). Caso não haja disponibilidade nessa clas-
se, no ato da reserva, será informado o suplemento.

Notas
- Em Bruxelas, devido à feira Seafood de 23 a 28 de Abril, o 
alojamento poderá ser alterado para fora da cidade.
- Em Amsterdão, devido à feira IBC de 14 a 21 de Setembro, o 
alojamento poderá ser alterado para fora da cidade.
- Em Paris, devido à feira Air Show de 18 a 25 de Junho, o aloja-
mento poderá ser alterado para fora da cidade.
- A cama extra só é permitida se a 3ª pessoa tiver menos de 
12 anos.
- A ordem das visitas/itinerário poderá sofrer alferações, man-
tendo porem todo o conteudo.

Hotéis previstos
Cidade Hotéis Localização

Paris

Mercure La Defense 4* Cidade

Mercure Gare de L’Est 4* Cidade

Residhome Courbevoie 4* Cidade

Foest Hill La Villette 3*sup Cidade

Bruxelas
NH Brussels City 4* Cidade

Ramada Woluwe 4* Cidade

Silken Berlaimont 4* Cidade

Amesterdão

Novotel 4* Cidade

Van der Valk 4* Breukelen

H. Inn Express Arena 4* Cidade

Hilton Cidade

Frankfurt Novotel City 4* -

Serviços Incluídos em cada Opção
Dia Opção 1 Opção 2 Opção 3

1
Pequeno almoço 

buffet
Paris Iluminada

Pequeno almoço 
buffet

Paris Iluminada
Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Paris Iluminada
Jantar

2
Pequeno almoço 

buffet
Visita a Paris

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Paris
Passeio no Sena

Subida à Torre Eiffel
Almoço

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Paris
Passeio no Sena

Subida à Torre Eiffel
Almoço
Jantar

3 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno almoço 
buffet
Almoço

Pequeno almoço 
buffet
Almoço

4

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Bruges
Visita a Gante

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Bruges
Visita a Gante

Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Bruges
Visita a Gante

Almoço
Jantar

5

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Bruxelas
Visita de Antuérpia

Visita de Haia

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Bruxelas
Visita de Antuérpia

Visita de Haia
Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Bruxelas
Visita de Antuérpia

Visita de Haia
Almoço
Jantar

6
Pequeno almoço 

buffet
Visita a Amesterdão

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Amesterdão
Passeio pelos Canais

Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Visita a Amesterdão
Passeio pelos Canais

Almoço
Jantar

7

Pequeno almoço 
buffet

Visita de Colónia
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt

Pequeno almoço 
buffet

Visita de Colónia
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt

Jantar

Pequeno almoço 
buffet

Visita de Colónia
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt

Almoço
Jantar

8 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno almoço 
buffet

Pequeno almoço 
buffet

Bruselas

Amsterdam

Colonia
Frankfurt

Brujas

París
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Baviera, rota Romântica e Floresta Negra

Munique (3n), Heidelberg (1n), Friburgo (2n), Zurique (1n)

8 dias 7 noites desde 1.244€

Dia 1 (Sábado)
LISBOA - MUNIQUE (Baviera)
Apresentação no aeroporto para embarcar no avião com 
destino a Munique. Chegada, assistência e transporte até ao 
hotel. Jantar (opção 1 e 2) e alojamento.

Dia 2 (Domingo)
MUNIQUE (Baviera)
Pequeno-almoço buffet. Visita à cidade de Munique, na qual 
destacamos: o Castelo e parque Nymphemburg, o famoso 
carrilhão de Glockenspiel, a cidade Olímpica, o imponente 
edifício renascentista da Igreja de São Miguel, com a maior 
abóbada de berço da região situada a norte dos Alpes; um dos 
elementos mais chamativos é a figura de bronze de São Miguel 
lutando com um dragão. A catedral gótica na qual ainda se 
conservam os vitrais dos séculos XIV ao XVI, conhecida como 
La Frauenkirche (cujo nome completo é Dom zu Unserer 
Lieben Frau, em alemão) encontra-se situada no centro da 
cidade na Frauenplatz considerada como uma das mais im-
portantes atrações turísticas da cidade. Resto do tempo livre 
para continuar a fazer visitas de interesse e passear por esta 
cidade em que 100.000 metros quadrados foram dedicados 
exclusivamente a zona de peões. Esta bonita cidade fundada 
em 1158 é a capital da Baviera desde 1503. Munique é, junto 
com Berlim, a cidade mais popular da Alemanha e a que mais 
visitantes recebe pela cordialidade dos seus habitantes. No 
centro da cidade fica a Marienplatz, cheia de turistas, músicos 
de rua, etc. Almoço e degustação da típica cerveja bávara (1 

e 2). Tarde livre. Jantar (2) e alojamento. 

Dia 3 (Segunda-feira)
MUNIQUE (Baviera)
Excursão opcional ao Castelo de Neuschwastein
Pequeno-almoço buffet. Dia livre. Hoje sugere-se a possi-
bilidade de fazer a linda excursão opcional ao Castelo de 
Neuschwastein, o mais visitado da Alemanha, o favorito dos 
que mandou construir Luís II da Baviera, “O Rei Louco”, pois 
projetou nele toda a fantasia da sua mente criativa. Sete 
semanas depois da morte do rei, em 1886, abriu-se ao público 
o Castelo de Neuschwastein. O rei, de carácter retraído, tinha 
construído o castelo para se poder afastar da vida pública – o 
que no seu tempo foi o seu refúgio converteu-se num lugar 
de atração para o público. Construído sobre um impressio-
nante promontório rochoso, oferece-nos a imagem de um cas-
telo medieval e a mais conhecida entre todos os castelos do 
mundo. Não é de estranhar que tenha servido de inspiração a 
Walt Disney para criar o Castelo da Bela Adormecida. Tempo 
livre. Jantar (1 e 2) e alojamento.

Dia 4 (Terça-feira)
MUNIQUE - NUREMBERGA - ROTA ROMÂNTICA - HEI-
DELBERG (Área)
Pequeno-almoço buffet e saída para Nuremberga, cidade me-
dieval da Baviera, nas margens do rio Pegnitz, foi lar do len-
dário poeta lírico do século XIII Tanhauser. Destaca-se o seu 
Castelo Imperial do século XI, que sobressai entre a cidade 
velha. Está rodeada de cinco quilómetros de muralhas com 
80 torres, igrejas e casas do século XIV, sendo a mais famosa 
a de Alberto Durero, onde passou a maior parte da sua vida. 
Foi cenário dos famosos julgamentos de Nuremberga que con-
denaram os líderes nazis no final da Segunda Guerra Mundial. 
Continuação até Rotemburgo, capital da Rota Romântica, Al-
moço (2). Belíssima cidade medieval, que parece tirada de 
conto de fadas, rodeada de muralhas com castelos e igrejas. 
A visita desta cidade far-se-á a pé, já que a cidade velha é pe-
donal. Os seus recantos, ruelas e casas de treliças chegaram a 
ser o símbolo do romanticismo. Continuação até Heidelberg. 
Chegada. Jantar (1 e 2) e alojamento.

Dia 5 (Quarta-feira)
HEIDELBERG (Área) - BADEN BADEN - ESTRASBURGO 
- FLORESTA NEGRA
Pequeno-almoço buffet e visita à cidade, que encantou poe-

tas, músicos e artistas do romanticismo. Cidade turística por 
excelência, conta com um magnífico castelo de estilo góti-
co-renascentista, que foi residência dos príncipes eleitos do 
Palatinado. Destaca-se também a sua universidade e a sua 
bem conservada cidade antiga. Continuação até Baden-Baden, 
famosa cidade de estância, situada no vale do Oos. O seu belo 
entorno e clima doce fizeram deste, um lugar amado pelos 
poderosos desde os tempos de Roma. Diz-se que o imperador 
Caracala frequentava o local. A partir do século XX, também 
começou a ser frequentado pela burguesia de toda a Europa, 
pelo que se encontram templos de diversas religiões, impor-
tantes estâncias e um dos casinos mais luxuosos do mundo. 
Continuamos a nossa rota até Estrasburgo, sede do Parla-
mento Europeu e capital da Alsácia, onde destacamos o velho 
núcleo urbano, La Petit France, uma velha zona de pescado-
res e moleiros, onde se une água e arquitetura tradicional. 
Também não podemos esquecer a magnífica catedral gótica. 
O seu vigor vertical e a sua torre, altíssima, de 142 metros e 
outros locais de interesse como a Praça Kleber são surpreen-
dentes. Almoço (2) Concluiremos o nosso percurso na Floresta 
Negra. A Floresta Negra ocupa uma faixa montanhosa de 150 
quilómetros a de norte a sul que convida a ser explorada por 
partes. O sul alberga as paisagens mais quentes da Alemanha, 
além de uma natureza quase intacta de colinas e bosques que 
conduzem a prados e cultivos em torno de mosteiros, granjas 
e aldeias; nas terras baixas aparecem as cidades de comer-
ciantes, localizadas nas margens dos grandes rios navegáveis. 
Uma dessas cidades mais prósperas é Friburgo. Universitária e 
animada, é o ponto de partida para qualquer rota através da 
Floresta Negra. Chegada, jantar (1 e 2) e alojamento. 

Dia 6 (Quinta-feira)
FLORESTA NEGRA (Friburgo)
Pequeno-almoço buffet e visita a Friburgo, cidade assentada 
nesta região, uma das mais bonitas da Europa. Percurso pa-
norâmico por esta belíssima cidade. Destacamos a sua ca-
tedral, de tamanho relativamente pequeno mas de notável 
beleza gótica. À volta desta há uma praça com um mercado 
de produtos tradicionais, na qual se destaca o belo edifício 
do Palácio Episcopal. Também são interessantes a Nova e a 
Antiga Câmara Municipal, com o seu carrilhão do século XVI; 
a antiga Universidade; a Porta de São Martin, etc. Almoço (2) 
e tarde livre, oferecemos um passeio de barco opcional para 
admirar a incrível paisagem das margens do Lago Titisee, lo-
calizado no centro da Floresta Negra. Regresso ao nosso hotel. 

DUAS OPÇÕES
1. Meia pensão mais:

     - Visita panorâmica de Munique, Nuremberga, 

Rotemburgo, Heidelberg, Baden Baden, Estras-

burgo, Friburgo, Stein am Rhein e Zurique.

     - Percurso pela rota romântica e excursão às 

cataratas do Reno.

     - Degustação de cerveja em Munique.

2. Pensão completa mais:

     - Visitas incluídas na opção 2
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Jantar (1 e 2) e alojamento. 

Dia 7 (Sexta-feira)
FRIBURGO - CATARATAS DO RENO - STEIN AM RHEIN 
- ZURIQUE
Pequeno-almoço buffet. Hoje realizaremos uma das mais bo-
nitas excursões que se podem fazer na Floresta Negra. Sai-
remos para Schaffhaussen, onde a natureza conseguiu uma 
simbiose perfeita entre árvores, montanhas e riachos selva-
gens. Em Schaffhaussen, tempo livre para contemplar as ca-
taratas do Reno, cuja cascata é tão bonita como espetacular. 
São a maior queda de água da Europa central e encontram-se 
no curso do Alto Reno. Almoço (2). Continuação até à aldeia 
vizinha de Stein am Rhein. O lugar onde o lago Constança se 
transforma novamente no Reno. O seu encanto deve-se princi-
palmente à sua bem conservada cidade antiga, composta por 
edifícios medievais, fachadas pintadas e treliças de madeira, 
varandas adornadas com flores e ruas pedonais. Terminaremos 
a nossa jornada em Zurique, chegada e visita da cidade, des-
tacando a Bahnhofstrasse, a artéria principal e mais animada 
de Zurique, o velho bairro de pescadores Schippe e a ponte 
mais antiga da cidade, a Rathaus-Brücke, etc. Jantar (1 e 2) 
e alojamento.

Dia 8 (Sábado)
ZURIQUE - LISBOA
Pequeno-almoço buffet. À hora indicada, transporte até ao 
aeroporto de Zurique para embarque no voo com destino a 
Portugal. Fim da viagem e dos nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
- Avião: voo regular Portugal-Munique/Zurique-Portugal

- Transportes: aeroporto-hotel-aeroporto.

- Refeições e visitas incluídas

- Guia e assistência desde o primeiro momento de chegada 

até ao final.

- Visitas com guia local: Munique e Heidelberg.

- Visitas apresentadas pelo nosso guia: Nuremberga, Rotem-

burgo, Baden-Baden, Estrasburgo, Friburgo, Zurique.

- Visita às Cataratas do Reno.

- Autocarro para todo o percurso.

- Seguro de assistência em viagem.

- Wi-fi grátis nos autocarros durante o circuito.

- Auriculares incluídos do 2º ao 7º dia ambos inclusive.

Partidas Garantidas
Junho 3 10 17 24

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Setembro 2 9 16 23 30

Outubro 7 14 21

 T. Baixa    T. Media    T. Alta   T. Extra

Preços por pessoa
Lisboa Porto

Opção 1

Adulto 1.244 € 1.255 €

Criança 1.106 € 1.117 €

3ª Pessoa 1.116 € 1.127 €

Opção 2

Adulto 1.369 € 1.380 €

Criança 1.218 € 1.229 €

3ª Pessoa 1.227 € 1.237 €

Suplementos por pessoa

  T. Media 75 € 75 €

  T. Alta 90 € 90 €

  T. Extra 100 € 100 €

Quarto Individual 320 € 320 €

Os preços apresentados neste programa estão baseados na classe 
L. Caso não haja disponibilidade nessa classe, no ato da reserva, 
será informado o suplemento.

Notas
- Ver datas sobre Feiras e Congressos.
- As partidas em negrito serão operadas:
1/7 Dormir-se-á em Mulhouse em vez de Zurique e o avião de 
regresso será desde Basileia, a primeira noite dormir-se-á em 
Mulhouse. Nestas datas não se visita Zurique.

Hotéis previstos
Cidade Hotéis Localização

Munique

Feringapark 4* Cidade

Holiday Inn E Messe 3* Periferia

NH Ingolsadt 4* Ingolsadt

St Georg 4* Bad Aibling

Heidelberg
(Área)

Best W. Leoso 4* Lidwigshafen

Arcadia 3* Heidelberg

Friburgo
Stradt Freiburg 4* Cidade

Intercity Freiburg 3* Centro

Zurique
Novotel City West 4* Cidade

Movenpick 4* Aeroporto

Serviços Incluídos em cada Opção
Dia Local Opção 1

Meia Pensão
Opção 2

Pensão Completa

1 Munique Jantar Jantar

2 Munique

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Munique 
com guia local

Almoço com degus-
tação de cerveja 

Bávara

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Munique 
com guia local

Almoço com degus-
tação de cerveja 

Bávara 
Jantar

3 Munique
Pequeno-almoço 

buffet
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet
Jantar

4
Nuremberga

Rota Romântica
Heidelberg (área)

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Nuremberga
-

Visita a Rotemburgo
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Nuremberga
Almoço

Visita a Rotemburgo
Jantar

5

Heidelberg
Baden Baden
Estrasburgo

Floresta Negra (Fri-
burgo)

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Heidelberg 
com guia local

Visita a Baden Baden
-

Visita a Estrasburgo
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Heidelberg 
com guia local

Visita a Baden Baden
Almoço

Visita a Estrasburgo
Jantar

6 Friburgo

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Friburgo
-

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Friburgo
Almoço
Jantar

7
Cataratas do Reno

Stein Am Rhein
Zurique

-
Visita a Stein Am 

Rhein
Visita panorâmica a 

Zurique
Jantar

Almoço
Visita a Stein Am 

Rhein
Visita panorâmica a 

Zurique
Jantar

8 Zurique
Pequeno-almoço 

buffet
Pequeno-almoço 

buffet

Friburgo

Rotemburgo

Munich

Zurich

Heidelberg

Estrasburgo
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Praga, Budapeste e Viena

Praga (3n), Budapeste (2n), Viena (2n)

8 dias 7 noites desde 893€

Dia 1 (Domingo)
LISBOA - PRAGA
Apresentação no aeroporto à hora indicada para embarcar 
com destino Praga. Assistência na chegada pelo nosso guia e 
transporte para o hotel. Tempo livre (de acordo com horário 
de voo) para descobrir Praga por conta própria. Jantar (opção 
2 e 3) e alojamento.

Dia 2 (Segunda-feira)
PRAGA
Pequeno-almoço buffet. Visita incluida à cidade de Praga. 
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da República, 
onde se encontra uma das mais antigas torres de Praga: a 
Torre da Pólvora e a Casa Municipal; a Praça Venceslau, a 

maior das três gigantescas praças construídas por Carlos IV 
para a sua cidade nova (Nové Mesto). Seguiremos para a Ponte 
Charles, um dos símbolos da cidade, do século XIV, hoje re-
servada aos peões. Também desfrutaremos da Praça Velha 
que é o local de maior destaque do centro histórico de Praga. 
Praga estava composta originalmente por cinco cidades in-
dependentes, representadas na atualidade pelos principais 
bairros históricos: Hradcany, a área do castelo; Malé Strana, 
o bairro pequeno; Staré Mestro, a cidade velha; Nové Mestro, 
a cidade nova e Josefov, o bairro judeu. Hradcany, sede da 
realeza checa durante séculos, tem como eixo a Prazsk Hrad, 
o castelo de Praga, que domina a cidade desde o cume de uma 
colina no oeste de Moldava. Entre Hradcany a Malé Strana 
estende-se uma área de vistosas mansões construídas pela 
nobreza do século XVII e XVIII. A Karluv Most, Ponde de Carlos, 
une Malá Strana a Staré Mestro. Almoço (opção 3). Pela tarde 
oferecemos a possibilidade de uma visita artística da cidade 
(opção 2 e 3), onde visitaremos: 
O Castelo de Praga, monumento inscrito na lista do Patrimó-
nio Cultural Checo, converteu-se num símbolo da evolução 
com mais de 1000 anos do Estado Checo. Trata-se de um 
complexo monumental de palácios, assim como edifícios reli-
giosos, escritórios, fortificação e habitação de todos os estilos 
arquitetónicos. 
A Viela Dourada não podia faltar nesta visita, sendo um dos 
lugares com maior encanto da cidade de Praga. Este fantás-
tico lugar deve o seu nome aos ourives que lá viveram no 
séc. XVIII. 
Jantar (opção 2 e 3) e alojamento. 

Dia 3 (Terça-feira)
PRAGA
Pequeno-almoço buffet. Excursão opcional de dia completo 
com almoço, à vizinha e famosa cidade de Karlovy Vary 
(opção 3 incluido), a maior e mais importante estação bal-
neária da República Checa. Diz a lenda que foi fundada pelo 

próprio imperador Carlos IV, que, num dia da caça, descobriu 
as propriedades das águas da região e, mais tarde, construiu 
um pavilhão de caça e fundou uma cidade à qual deu o seu 
nome: Karlovy Vary, que significa “águas quentes de Car-
los”. A sua indústria de maior prestígio mundial é a do cris-
tal Moser, conhecido como “Cristal dos Reis”, de excelente 
qualidade e que abastece, desde o século XIX, as Casas Reais 
Europeias, chefes de Estado, etc. Almoço (opcional). Retorno 
a Praga. À noite, jantar na taberna típica U-Fleku, durante o 
qual degustaremos a cozinha checa, o famoso licor Bechero-
vka (uma taça) e a excelente cerveja checa (uma jarra), tudo 
incluído no preço. Alojamento.

Dia 4 (Quarta-feira)
PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet. Logo no início da manhã, saída para 
Brno. Tempo livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte 
Barroca e a Antiga Camara Municipal. Continuação da viagem 
para Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e visita pa-
norâmica da cidade. Continuação para Budapeste. Chegada, 
jantar e alojamento.

Dia 5 (Quinta-feira)
BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet. Meia Pensão. Na parte da manhã, 
faremos a visita panorâmica incluída da cidade. Na margem 
direita do Danúbio fica o centro histórico, o Buda, onde ve-
remos: o Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias, etc. Em 
seguida, cruzaremos o Danúbio em direção a Peste, a área 
comercial da cidade. Almoço. Na parte da tarde aqueles que 
desejarem poderão fazer um passeio opcional de barco no 
Danúbio. Hoje à noite oferecemos a oportunidade de fazer um 
passeio noturno opcional em Budapeste iluminada e participar 
de um jantar cigano. Alojamento. 

Dia 6 (Sexta-feira)
BUDAPESTE - VIENA
Pequeno-almoço buffet e saída para a histórica cidade de 
Viena. Chegada, almoço e visita panorâmica a esta cidade 
banhada pelo Danúbio, antiga capital do império austro-hún-
garo. No centro de Viena podemos localizar a antiga cidade 
imperial, com o Palácio de Hofburg, residência dos impera-
dores. Também veremos o Palácio de Belvedere, a Igreja Vo-
tiva, a Catedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas Artes, os 
monumentos a Goethe, Schiller e Mozart, a Praça dos Heróis, 
a Universidade, a Ópera, etc. Passeio com o guia pelas prin-
cipais ruas da capital Austríaca. Jantar opcional. Alojamento.

Dia 7 (Sábado)
VIENA
Pequeno-almoço buffet. Na parte da manhã, visita opcional 
a Viena artística: Ópera de Viena ou Staatsoper, o primeiro 
edifício público do Ring, que recebeu críticas muito severas 
quando foi inaugurado, em 1868, até o ponto que levou ao 
suicídio um de seus arquitetos, Van der Null, e provocou um 
enfarte em um outro, Sicardsburg; as críticas deviam-se ao 
fato de que o edifício ser mais baixo do que a Ópera Garnier 
de Paris. Conta-se que Francisco José ficou tão impressionado 
com a morte dos arquitetos que não se atreveu a criticar as 
inaugurações. Em 1945, um bombardeiro americano confundiu 
o seu telhado com o de uma estação ferroviária e bombar-
deou o edifício. Sua reabertura deu-se dez anos mais tarde, 
com Karl Böhm, com a ópera “Fidelio”, de Beethoven. Do 
estilo neo-renascentista original restam apenas a escadaria 
principal, a fachada, o foyer do Schwind e salão de chá, todo 
o demais é dos anos cinquenta, da reconstrução após o bom-
bardeio. Foi inaugurada com a apresentação da ópera “Don 
Giovanni”, de Mozart, que desde então, é considerada uma 
das melhores e mais conhecidas do mundo. Almoço. Tarde 
livre. Pela noite, deslocamo-nos a Grinzing, povo típico de 
vinicultores que goza de fama e tradição, onde iremos jantar 
numa das suas típicas tabernas e provar o famoso vinho verde. 

TRÊS OPÇÕES
1. Alojamento e pequeno almoço mais

     - Visita panorâmica à Praga, Bratislava, Bu-

dapeste e Viena

2. Meia pensão mais

     - Visitas panorâmicas da opção 1

     - Visita artística de Praga, jantar em U Fleku, 

visita artística de Viena (Ópera), jantar em ta-

berna típica de Grinzing

3. Pensão completa mais

     - Todas as visitas incluídas na opção 2

     - Excursão a Karlovy Vary com almoço

     - Passeio de barco pelo Danúbio em Buda-

peste
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Alojamento.

Dia 8 (Domingo)
VIENA - LISBOA
Pequeno-almoço buffet. No horário indicado, transporte para 
o aeroporto. Embarque em avião com destino a Portugal. Che-
gada e final da viagem e de nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
- Voo regular Portugal / Praga – Viena / Portugal

- Transporte aeroporto – hotel – aeroporto

- Refeições e visitas incluídas conforme quadro de serviços

- Guia e assistência desde o momento da chegada à Praga até 

ao embarque para Portugal.

- Visitas com guia local: panorâmica de Praga, Bratislava, Bu-

dapeste, Viena, Artística de Praga (2 e 3), Karlovy Vary (3), 

Artística de Viena (2 e 3), Passeio de barco pelo Danúbio.

- Visitas apresentadas pelo nosso guia: Jantar na cervejaria U 

Fleku (2 e 3) e Grinzing (2 e 3)  

- Autocarro para todo o percurso  

- Estadia nos hotéis indicados ou similares

- Seguro de assistência em viagem

- Auriculares incluídos de 2º ao 7º dia, inclusive

Partidas Garantidas
Junho 4 11 18 25

Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Setembro 3 10 17 24

Outubro 1 8 15 22 29

Novembro 5 12 19 26

Dezembro 3 10 17 24

 T. Baixa    T. Media    T. Alta   T. Extra

Hotéis previstos
Cidade Hotéis 4* Localização

Praga

Holiday Inn Congress Cidade

Clarion Congres Cidade

Occidental Praha Cidade

Majestic Centro

Hotel Adria Centro

Hotel Ambssador Centro

Budapest

Arena Cidade

Hungaria Cidade

Radisson Blu Beke Centro

Astoria Centro

Eurostars City Center Centro

Viena

Venna South Cidade

Ananas Cidade

Eurostars Embassy Centro

Lindner Belvedere Centro

Serviços Incluídos em cada Opção
Dia Opção 1 Opção 2 Opção 3

1 - Jantar Jantar

2
Pequeno almoço 

buffet
Visita de Praga

Pequeno-almoço 
buffet

Visita de Praga
Artistica de Praga

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita de Praga
Artistica de Praga

Almoço
Jantar

3 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno-almoço 
buffet

Jantar U Fleku

Pequeno-almoço 
buffet

Jantar U Fleku
Karlovy Vary com 

almoço

4
Pequeno almoço 

buffet
Visita de Bratislava

Pequeno-almoço 
buffet

Visita de Bratislava
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita de Bratislava
Jantar

5
Pequeno almoço 

buffet
Visita de Budapeste

Pequeno almoço 
buffet

Visita de Budapeste
Almoço

Pequeno almoço 
buffet

Visita de Budapeste
Almoço

Passeio de barco 
Danubio

6
Pequeno almoço 

buffet
Visita de Veneza

Pequeno-almoço 
buffet
Almoço

Visita de Veneza

Pequeno-almoço 
buffet
Almoço

Visita de Veneza
Jantar

7 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno almoço 
buffet

Artistica de Viena
Jantar Grinzing

Pequeno almoço 
buffet

Artistica de Viena
Almoço

Jantar Grinzing

8 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno-almoço 
buffet

Pequeno-almoço 
buffet

Preços por pessoa
Lisboa Porto

Hotel 4* 
Cidade

Hotel 4* 
Centro

Hotel 4* 
Cidade

Hotel 4* 
Centro

Opção 1

Adulto 893 € 1.018 € 918 € 1.043 €

Criança 785 € 898 € 810 € 923 €

3ª Pessoa 807 € 914 € 832 € 939 €

Opção 2

Adulto 1.088 € 1.268 € 1.113 € 1.293 €

Criança 961 € 1.123 € 986 € 1.148 €

3ª Pessoa 974 € 1.127 € 999 € 1.152 €

Opção 3

Adulto 1.243 € 1.383 € 1.243 € 1.408 €

Criança 1.100 € 1.226 € 1.125 € 1.251 €

3ª Pessoa  1.110 €  1.236 €  1.131 €  1.262 € 

Suplementos por pessoa

  T. Media 40 € 40 € 40 € 40 €

  T. Alta 50 € 50 € 50 € 50 €

  T. Extra 70 € 70 € 70 € 70 €

Quarto Individual 320 € 410 € 320 € 410 €

Garantia de anulação 
sem gastos 20 € 20 € 20 € 20 €

Os preços apresentados neste programa estão baseados na classe 
E. Caso não haja disponibilidade nessa classe, no ato da reserva, 
será informado o suplemento.

Notas - Nas opções 2 e 3
- As saidas de 12 a 19 de Junho, devido à celebração do Pitti 
Uomo, poderão mudar de alojamento em Florença
- As saidas de Setembro, devido ao Grande Premio de Monza, 
poderão mudar de alojamento em Milão.
- Quando for impossivel visitar Capri, a visita será substituida 
por Sorrento.
- A ordem das visitas/itinerário poderá sofrer alferações, man-
tendo porem todo o conteudo.

Budapest

Bratislava
Viena

Praga
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Belezas da Croácia

Dubrovnik (2n), Split (1n), Opatija (2n), Zagreb (2n)

8 dias 7 noites desde 1.329€

Dia 1
LISBOA - DUBROVNIK
Apresentação no aeroporto à hora indicada para embarcar 
no voo com destino a Dubrovnik, a Pérola do Adriático. Che-
gada, assistência do nosso pessoal espanhol e transporte para 
o hotel. Jantar (1 e 2) e alojamento.

Dia 2
DUBROVNIK
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica incluída da cidade 
de Dubrovnik mais conhecida como “Pérola do Adriático”. Du-
rante a visita panorâmica vamos percorrer a pé a cidade velha 
para admirar a catedral e o Mosteiro Franciscano. Visitaremos 
o Mosteiros dos Dominicanos e o Palácios do Reitor, sede do 
governo e do reitor nos tempos em que Dubrovnik era uma 
república independente. Dubrovnik faz parte do património 
universal da UNESCO. Almoço (2). De seguida há uma excursão 
opcional ao Arquipélago de Elafiti, consiste num agradável 
passeio de barco ao arquipélago de Elafiti. Durante o nosso 
percurso, desfrutaremos da indescritível cor do mar Adriá-
tico e da paisagem dálmata em todo o seu esplendor, e tam-
bém de licores típicos ou vinho da zona, enquanto ouvimos 
música folclórica. Faremos uma paragem na ilha de Lopud, 
considerada como a mais bonita de todas as que compõem o 
arquipélago. Tempo livre durante o qual terá a possibilidade 
de desfrutar de um banho numa das poucas praias de areia 
do país. Além do mais, poderá dar um agradável passeio pelo 
pequeno Jardim Botânico e pelo passeio marítimo que rodeia 
a ilha. Regressoa a Dubrovnik. Jantar (1 e 2) e alojamento. 

Dia 3
DUBROVNIK - SPLIT
Pequeno-almoço buffet. Partida para Split, cidade princi-
pal da Dalmácia e a mais importante de todo o Adriático. 
Chegada a Split. Almoço (2). Visita panorâmica incluída da 
cidade onde veremos o Palácio de Diocleciano, o qual tem 
vestígios arqueológicos muito interessantes como a fortaleza 
e o Templo de Júpiter. O palácio do imperador é uma das mais 
importantes obras da arquitetura clássica tardia, não só pelo 
grau de conservação de algumas das suas partes originais e 
pelo complexo palaciego em si, mas também por uma série de 
formas arquitetónicas originais que anunciam uma nova arte 
paleocristã, a arte bizantina e a arte medieval inicial. A ca-
tedral foi construída na idade Média com materiais do antigo 
mausoléu. As igrejas românicas dos séculos XII e XIII, as for-
tificações medievais, assim como palácios góticos, renascen-
tistas e barrocos encontram-se dentro das muralhas romanas, 
criando assim uma unidade harmónica. Dentro deste recinto 
também se encontra a Catedral de São Dômnio, antigo mauso-
léu de Diocleciano, no qual se destaca o campanário de estilo 
romântico-gótico e as suas monumentais portas de madeira 

com imagens da vida de Cristo obra do maestro Buvina. No 
exterior permanecem alguns edifícios medievais, entre eles a 
Câmara Municipal do século XV. Jantar (1 e 2) e alojamento.

Dia 4
SPLIT - TOGIR - ZADAR - OPATIJA
Pequeno-almoço buffet. Continuação da viagem até Togir, 
cidade da costa adriática situada sobre uma ilhota no canal 
que separa o continente e a ilha de Ciovo. Togir é uma das 
cidades mais encantadoras da Dalmácia. Entre Togir e Split 
estão os restos de castelos medievais, dos quais toma o seu 
apelido: «Kastela Riviera». Visita panorâmica de Togir. A at-
mosfera medieval das suas ruelas e pracetas assim como a sua 
arquitetura atraem inúmeros turistas. A sua catedral e em 
especial a porta românica constituem uma maravilha da arte 
croata. Partida para a costa adriática para chegar a Zadar. O 
istmo onde assenta a celha Zadar ainda preserva a sua antiga 
e grossa muralha, flanqueada por impressionantes portas, tais 
como a porta do porto e a porta do continente, esta última 
datada do século XVI. Dentro dela cresceu uma cidade romana 
e ainda se conservam as ruinas do seu velho fórum romano. 
Almoço (2). Visita panorâmica incluída da cidade, situada 
num promontório que domina o Adriático, contem várias e 
lindíssimas construções: a igreja de São Francisco do século 
XVII, a igreja de São Donato com aspeto de castelo e planta 
circular do século IX. Continuação da viagem até Opatija, bela 
localidade termal de grande tradição turística. Jantar (1 e 2) 
e alojamento.

Dia 5
OPATIJA
Excursão à península de Istria.
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica de Opatija. Opa-
tija situa-se na parte nordeste da Península de Istria (conhe-
cida como a Riviera do Adriático), goza de todos os benefícios 
do seu suave clima mediterrânico e a sua beleza e elegância 
não passam despercebidas aos visitantes. É frequentemente 
chamada da bela do Adriático, Velha dama ou Rainha do tu-
rismo. Os parques de Opatija são fruto de um cuidado de 
séculos e das doações feitas pelos marinheiros que se aproxi-
mavam do seu porto. Almoço (2). Realizaremos uma excursão 
à maravilhosa península de Istria, onde poderemos visitar 
Pula. Regresso a Opatija. Jantar (1 e 2) e alojamento. 

Dia 6
OPATIJA - PLITVICE - ZAGREB
Pequeno-almoço buffet. Partida para Plitvice, onde realiza-
remos a visita incluída ao impressionante Parque Nacional 
dos Lagos de Plitvice. Almoço (2). Situado na região de Lika, 
uma paragem onde de alternam lagos, cascatas e nascentes 
de grande beleza. Esta região foi declarada em 1949, é sem 
dúvida o mais conhecido dos parques nacionais da Croácia. 
A zona que se pode visitar encontra-se no centro do parque, 
são 8km2 de vale povoado de bosques. Esta beleza natural de 
4.000 anos de idade é composta por 16 lagos que comunicam 
entre si através de 92 cataratas e cascatas e está catalogada 
como Património Universal da UNESCO. Os lagos estendem-se 
entre Mala Kapela e Pljesevica, ao longo de 8 quilómetros. O 
mais alto é o de Prosec e o de maior extensão e profundidade 
é o de Kozjak. Continuação da viagem com destino a Zagreb. 
Jantar (1 e 2) e alojamento. 

Dia 7
ZAGREB
Pequeno-almoço buffet. Capital da república croata e maior 

DUAS OPÇÕES
1. Meia pensão mais:

   • Visita panorâmica de Dubrovnik, Split, 

Trogir, Zadar, Opatija e Zagreb.

   • Visita ao Parque Nacional de Plitivice.

   • Entradas no Palácio do Reitor, Mosteiro 

dos Dominicanos e Plitivice.

   • Excursão de dia completo pela Península 

de Istria (Pula)

2. Pensão completa mais:

   • Todas as visitas incluídas na opção 1.
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cidade do país, é uma das metrópoles europeias que consegui-
ram conservar o espirito de épocas passadas e incorporar, ao 
mesmo tempo, todos os avanços da vida moderna. De manhã 
efetuaremos a visita panorâmica incluída da cidade. A cidade 
assenta sobre as cidades gémeas de Gradec e Kaptol numa 
colina que olha sobre a planície do rio Sava. Gradec (ou Gor-
nji Grad, que significa “aldeiazinha”), antes aldeia real, foi 
fortificada contra os ataques tártaros no século XIII e ainda 
existem algumas das suas muralhas e pórticos medievais. A 
praça principal encontra-se rodeada de palácios de estilo clás-
sico, modernista e racionalista, com grandiosas construções. 
Em Kaptol, antigo assentamento religioso, destacam-se entre 
outros o Palácio Episcopal. Almoço (2). Tempo livre, durante 
o qual terá a opção de visitar Varazdin, antiga cidade eslava 
junto ao rio Drava. Jantar (1 e 2) e alojamento.

Dia 8
ZAGREB - LISBOA
Pequeno-almoço. Tempo livre. À hora prevista transporte até 
ao aeroporto para embarcar no avião com destino à cidade de 
origem. Chegada e fim da viagem.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
- Voo regular Portugal / Dubrovnik – Zagreb / Portugal

- Transporte aeroporto – hotel – aeroporto

- Refeições e visitas incluídas conforme quadro de serviços

- Guia e assistência desde o momento da chegada à Praga até 

ao embarque para Portugal.

- Visitas com guia local: panorâmica de Dubrovnik, Split, 

Zadar, Pula, Plitvice e Zagreb

- Visitas apresentadas pelo nosso guia: Trogir e Opatija

- Autocarro para todo o percurso  

- Estadia nos hotéis indicados ou similares

- Seguro de assistência em viagem

- Auriculares incluídos de 2º ao 7º dia, inclusive

Partidas Garantidas
Junho 11 18 25 27

Julho
2 3 9 10 16

17 23 24 30 31

Agosto
6 7 13 14 20

21 27 28

Setembro 3 4

 T. Baixa    T. Media    T. Alta   T. Extra

Preços por pessoa
Lisboa

B A

Opção 1

Adulto 1.329 €  1.469 € 

Criança 1.161 €  1.287 € 

3ª Pessoa 1.268 €  1.388 € 

Opção 2

Adulto 1.464 €  1.604 € 

Criança 1.283 €  1.409 € 

3ª Pessoa  1.384 €  1.503 € 

Suplementos por pessoa

  T. Media 20 € 70 €

  T. Alta 50 € 90 €

  T. Extra 80 € 100 €

Quarto Individual 360 € 420 €

Garantia de anulação 
sem gastos 20 € 20 €

Os preços apresentados neste programa estão baseados na classe 
V. Caso não haja disponibilidade nessa classe, no ato da reserva, 
será informado o suplemento.

Hotéis previstos
Cidade Hotéis Opção

Dubrovnik (1)
Babin Kuk  3*sup A e B

Petka 3*sup A e B

Ivka 3*sup A e B

Split

Split Inn 3* B

President 4* A

Katarina 4* A

Dalmina 4* A

Opatija (2)
Liburnia Htls. 3*/4* A e B

Adriatic 3*/4* A e B

Zagreb
Hotel I 3* B

Panorama 4* A

Internacional 4* A

(1) Excecionalmente o alojamento poderá ser em localida-

des vizinhas como Cavtat ou Mlini.
(2) Excecionalmente o alojamento poderá ser em localida-
des vizinhas como Rijeka ou Lovran
• Em Dubrovnik e Opatija o hotel será comum para as duas 
opções de hotel.

Serviços Incluídos em cada Opção
Dia Local Opção 1

Meia Pensão
Opção 2

Pensão Completa

1 Dubrovnik
Jantar

Alojamento
Jantar

Alojamento

2 Dubrovnik

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Dubrovnik
Almoço 

-

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Dubrovnik
Almoço 
Jantar

3 Split

Pequeno-almoço 
buffet

-
Visita a Split

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet
Almoço

Visita a Split
Jantar

4
Togir
Zadar

Opatija

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Togir
-

Visita a Zadar
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Togir
Almoço

Visita a Zadar
Jantar

5 Pula
Opatija

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Opatija
-

Visita a Pula
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Opatija
Almoço

Visita a Pula
Jantar

6 Plitvice
Zagreb

Pequeno-almoço 
buffet

Parque Nacional 
Plitvice

-
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Parque Nacional 
Plitvice
Almoço
Jantar

7 Zagreb

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Zagreb
-

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Zagreb
Almoço
Jantar

8 Zagreb
Pequeno-almoço 

buffet
Pequeno-almoço 

buffet

Opatija • 

• Plitvice

• Zagreb

• Dubrovnik

Zadar • 

Trogir • 

        • 
Split
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Encantos da Polónia

Varsóvia (1n), Cracóvia (2n), Poznan (1n), Gdansk (2n), Varsóvia (1n)

8 dias 7 noites desde 911€

É o itinerário mais completo para descobrir os muitos encan-
tos que a Polónia oferece, conhecendo em profundidade as 
suas paisagens mais importantes e descobrindo a sua história 
apaixonante. Em pensão completa e acompanhados perma-
nentemente de um dos nossos guias experientes no destino, a 
viagem será inesquecível.

Dia 1 (Sábado)
LISBOA - VARSÓVIA
Apresentação no aeroporto à hora indicada para embarcar no 
voo com destino à capital da Polónia. Chegada e transporte 
para o hotel. De seguida, visita panorâmica incluída à cidade 
situada nas margens do Vistula, e capital da Polónia desde 
1596. Destaca-se a sua imponente cidade velha, completa-
mente destruída depois da Revolta de Varsóvia em 1944 e 
meticulosamente reconstruída, foi declarada património da 
Humanidade pela UNESCO. Na praça do Mercado veremos o 
monumento da Sereia, símbolo de Varsóvia, como o eixo de 
vida da cidade, rodeada pelas casas das antigas famílias bur-
guesas lindamente decoradas como a do “Negrito”, a Casa do 
Basilisco ou a do Leão. Na parte oriental da praça ergue-se o 
maravilhoso castelo Real, de estilo barroco inicial com ele-
mentos góticos e fachada rococó. Ao Castelo unem-se os edi-
fícios da Cúria Maior e da Cúria Menor, que conformam junto 
à Torre da cidade do século XIV, um dos principais conjuntos 
arquitetónicos. Veremos também o Parque Real de Lazienki 
e a Tumba do Soldado Desconhecido. Jantar (opção 2 e 3) e 
alojamento.

Dia 2 (Domingo)
VARSÓVIA - CZESTOCHOWA - CRACÓVIA
Pequeno-almoço buffet. Cedo pela manhã, partida para 
Czestochowa, capital religiosa da Polónia e um dos centros 
de peregrinação mais importantes da Europa central, onde 
veremos o Mosteiro de Jasna Gora (2 e 3), o mais sagrado 
da Polónia. Alberga uma comunidade de monges Paulinos e 
é considerado o principal centro de peregrinação do país. A 
sua importância deve-se a que possui um famosíssimo ícone 
da Virgem, a Virgem Negra de Czestochowa. Segundo a tra-
dição, o ícone de Jasna Gora foi pintado pelo evangelista 
Lucas numa mesa construída pelo próprio Jesus, a qual foi 
descoberta por Santa Helena, mãe do imperador Constantino 
e colecionadora de relíquias cristãs na Terra Santa. O ícone 
foi consagrado logo na cidade imperial de Constantinopoles, 
segundo a lenda, onde permaneceu pelos seguintes 500 anos. 
Almoço (3). Continuação até Cracóvia. Chegada e tempo livre. 
Jantar (2 e 3) e alojamento. 

Dia 3 (Segunda-feira)
CRACÓVIA

Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica incluída de Cracó-
via (antiga capital da Polónia). Veremos a Praça do Mercado, 
a maior praça medieval da Europa. Na sua parte central er-
gue-se o edifício de Sukiennice, cuja história remonta a finais 
do século XII e princípios do século XIII; perto de Sukiennice 
encontramos a belíssima igreja gótica de Santa Maria com 
altar maior medieval único no seu género. As esplendidas 
casas que rodeiam esta praça atraem tanto de dia como de 
noite a multidão de turistas. Cracóvia também conta com a 
sua Vila Real, que começa na Praça de Mateiko, com a igreja 
histórica de São Florim até à Colina de Wawel, onde se encon-
tra o Castelo Real. Antiga residência dos reis polacos. Almoço 
(3). De tarde, visita opcional às minas de Sal de Wieliczka, 
um dos mais antigos complexos mineiros deste tipo da Europa 
(as suas origens remontam ao século XIII), cuja profundidade 
alcança os 327 metros e as suas galerias mais de 300km de 
comprimento total. Jantar (2 e 3) e alojamento.

Dia 4 (Terça-feira)
CRACÓVIA - AUSCHWITZ - POZNAN
Pequeno-almoço buffet. Partida para Auschwitz, local onde se 

encontra o tristemente famoso campo de concentração que 
foi, sob a direção de Heinrich Himmler, o maior centro de 
extermínio dos nazis. Na porta de entrada ainda se pode ler 
em alemão o lema “Arbeit macht frei” (“O trabalho liberta”). 
Durante a visita incluída percorreremos as antigas casernas 
do campo, convertidas em museu. Almoço (3). Continuação 
até Poznan, berço do estado polaco (fundada pelo primeiro 
príncipe da Polónia, Mieszko I no século IX) onde visitaremos a 
sua espetacular Praça do Mercado, onde se destaca a Câmara 
Municipal de estilo renascentista, ou o Castelo de Premyslao 
II, ultimo rei da Polónia que residiu em Poznan. Situada nas 
margens do rio Varta, é uma das cidades mais antigas da Po-
lónia. É conhecida por ser o berço da nação polaca, antiga 
capital do estado e residência dos reis. Além disso, no ano 
2008, foi nomeada conjunto histórico, em memória da lem-
brança histórica e da importância de Poznan na história do 
país. Jantar (2 e3) e alojamento.

Dia 5 (Quarta-feira)
POZNAN - TORUN - GDANSK(1)
Pequeno-almoço buffet. À hora indicada partida para a ma-
ravilhosa cidade medieval de Torun, lugar de nascimento de 
Nicolau Copérnico. Visita panorâmica da cidade (2 e 3) na 
qual se destaca especialmente a sua importante Câmara Muni-
cipal do século XIII (Património da Humanidade), a sua cidade 
velha, a Catedral de São João, a Igreja de São Tiago e sem 
dúvida a casa de Copérnico. Destacam-se também outros mo-
numentos: três igrejas góticas, as muralhas da cidade, as ruí-
nas de um castelo dos cavaleiros teutónicos e a Torre Torcida. 
Almoço (3). Chegada a Gdansk. Jantar (2 e 3) e alojamento. 

Dia 6 (Quinta-feira)
GDANSK(1)
Pequeno-almoço buffet. De manhã realizaremos a visita pa-
norâmica a Gdansk, pátria de Hevelius Fahrenheit, Shopen-
hauer, Grss e Walesa, entre outros, e que surpreende com 
uma multitude de monumentos de arquitetura burguesa, re-
ligiosa, militar e portuária, com um legado de dez séculos de 
cultura fascinante e história tormentosa. Veremos a colossal 

Basílica de Nossa Senhora de estilo gótico, que se destaca 
sobre a cidade, o Mercado Largo, um dos mais bonitos da Eu-
ropa, rodeado de pitorescas fachadas de casas renascentistas 
em consonância com a estátua de Neptuno no centro e que 
é um dos símbolos de Gdansk, cuja fonte adorna a Rota Real 
de Gdansk, testemunha de um glorioso passado de uma ci-
dade rica e com importante comércio a nível europeu. A Rota 
Real e ruas adjacentes formam a cidade antiga de origem 
medieval, na qual também se inclui a importante igreja de 
Santa Maria, considerada como a maior igreja de tijolinho da 
Europa. Almoço (3). Tarde livre durante a qual poderá visitar 
opcionalmente a Catedral Oliwa e o Museu da Solidariedade. 
Jantar (2 e 3) e alojamento.

Dia 7 (Sexta-feira)
GDANSK(1) - VARSÓVIA
Pequeno-almoço buffet. Partida para Varsóvia. Chegada e 
almoço (3). Tarde livre para percorrer a linda cidade. Jantar 

TRÊS OPÇÕES
1. Alojamento e pequeno-almoço mais:

    • Panorâmica de Varsóvia, Cracóvia, Poznan 

e Gdansk.

    • Visita a Auschwitz.

2. Meia pensão (7 jantares) com bebida mais:

    • Todas as visitas incluídas na opção 1

   • Mosteiro de Jasna Gora, visita a Torun e 

passeio noturno de Varsóvia.

3. Pensão completa (7 jantares e 6 almoços) 

com bebidas mais:

    • Todas as visitas incluídas na opção 1 e 2.
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(2 e 3). Passeio noturno (2 e 3) com o nosso guia pela cidade 
antiga de Varsóvia. Alojamento.

Dia 8 (Sábado)
VARSÓVIA - LISBOA
Pequeno-almoço buffet. Tempo livre até à hora indicada para 
o transporte até ao aeroporto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
- Voo regular Portugal / Varsóvia / Portugal

- Transporte aeroporto – hotel – aeroporto

- Refeições e visitas incluídas conforme quadro de serviços

- Guia e assistência desde o momento da chegada à Varsóvia 

até ao embarque para Portugal.

- Visitas com guia local: panorâmica de Varsóvia, Cracóvia, 

Poznan e Gdansk

- Visitas apresentadas pelo nosso guia: Jasna Gora (2 e 3), 

Auschwitz, Torun (2 e 3) e passeio noturno por Varsóvia (2 e 3)

- Autocarro para todo o percurso  

- Estadia nos hotéis indicados ou similares

- Seguro de assistência em viagem

- Auriculares incluídos de 2º ao 7º dia, inclusive

Partidas Garantidas
Junho 17 24

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Setembro 2 9 16

 T. Baixa    T. Media    T. Alta   T. Extra

Serviços Incluídos em cada Opção
Dia Opção 1 Opção 2 Opção 3

1
Visita a Varsóvia

-
Alojamento

Visita a Varsóvia
Jantar

Alojamento

Visita a Varsóvia
Jantar

Alojamento

2

Pequeno-almoço 
buffet

-
-
-

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Jasna Gora
-

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Jasna Gora
Almoço
Jantar

3

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Cracóvia
-
-

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Cracóvia
-

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Cracóvia
Almoço 
Jantar

4

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Auschwitz
-

Visita a Poznan
-

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Auschwitz
-

Visita a Poznan
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Auschwitz
Almoço

Visita a Poznan
Jantar

5

Pequeno-almoço 
buffet

-
-
-

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Torun
-

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Torun
Almoço
Jantar

6

Pequeno-almoço 
buffet

-
-
-

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Gdansk
-

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita a Gdansk
Almoço
Jantar

7

Pequeno-almoço 
buffet

-
-
-

Pequeno-almoço 
buffet

-
Jantar

Passeio noturno 
Varsóvia

Pequeno-almoço 
buffet
Almoço
Jantar

Passeio noturno 
Varsóvia

8 Pequeno almoço 
buffet

Pequeno-almoço 
buffet

Pequeno-almoço 
buffet

Preços por pessoa
Lisboa Porto

Opção 1

Adulto 911 € 936 €

Criança 789 € 814 €

3ª Pessoa 829 € 854 €

Opção 2

Adulto 986 € 1.011 €

Criança 857 € 882 €

3ª Pessoa  893 € 918 €

Opção 3

Adulto 1.091 € 1.116 €

Criança 951 € 976 €

3ª Pessoa  983 € 1.008 €

Suplementos por pessoa

  T. Media 80 € 80 €

  T. Alta 95 € 95 €

  T. Extra 110 € 110 €

Quarto Individual 250 € 250 €

Garantia de anulação 
sem gastos 20 € 20 €

Os preços apresentados neste programa estão baseados na classe 
U. Caso não haja disponibilidade nessa classe, no ato da reserva, 
será informado o suplemento.

Notas:
- Em algumas partidas a viagem pode ser invertida, pernoitando 
nos dias 2º e 3º em Gdansk e os dias 5º e 6º em Cracóvia, respei-
tando integralmente o conteúdo da viagem.

Hotéis previstos
Cidade Hotéis Localização

Varsóvia
MDM 3* Centro

Metropole 3* Centro

Cracóvia
Efekt Express 4* Centro

Q Krakov 3* Centro

Poznan
Ilonn 3* Cidade

Moderno 4* Periferia

Gdansk (1)
Mercure Gdynia 3* Gdynia

Blick 4* Cidade

(1)Pode-se marcar indistintamente nas localidades de Gdansk ou Gdynia.

Varsovia

Czestochowa

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz
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mica incluída da cidade, na qual se destacam as casas hanseá-
ticas, o bairro Nordnes e o Castelo de Haakon. À ultima hora 
da tarde terá a oportunidade de realizar a subida incluída 
de funicular à Floyfjellet, de onde se pode desfrutar de uma 
belíssima vista panorâmica da cidade e do seu fiorde. Jantar 
(1 e 2) e alojamento. 

Dia 6 (Domingo)
BERGEN - STAVANGER
Pequeno-almoço buffet. Manhã livre para passear nesta ci-
dade fascinante, cheia de curvas encantadoras. Recomen-
damos que faça uma visita opcional ao “Gamle Bergen” e 
“Troldhagen”, a residência do famoso compositor e pianista 
norueguês Eduard Grieg, considerado um dos principais repre-
sentantes do romantismo musical. Almoço (opção. 2). Em se-
guida, saída em direção à bela cidade de Stavanger, seguindo 
a rota do Mar do Norte. Em Halhjem embarque num ferry 
para atravessar o Bjornafjord, depois de atravessar a ilha de 
Stord embarca no último ferry, atravessando o Boknafjord. 
Desembarque em Mortavika. Viagem, através do conjunto de 
túneis submarinos de Rennfast, os mais profundos do mundo, 
para a cidade de Stavanger. Tour panorâmico com passagem 
pelo bairro antigo Gamle Stavanger, 173 casas de madeira dos 
séculos XVIII e XIX. Destaques: a Catedral, da época Medieval; 
a torre Valberg e os antigos armazéns de pescadores, que hoje 
em dia albergam lojas, restaurantes e bares. Jantar (opções. 
1 e 2) e alojamento.

Dia 7 (Segunda-feira)
STAVANGER - FIORDE LYSE - PÚLPITO
Pequeno-almoço buffet. Cedo pela manhã vamos dirigir-nos 
para o fiorde de Lyse para chegar até ao emblemático Prei-
kestolen (“o púlpito”). Saímos em direção a Preikestolhytta, 
onde começa a subida a pé para chegar a esta impressionante 
formação rochosa. Cruzaremos um dos braços do fiorde para 

Noruega Espetacular

Oslo (2n), Fiordes (2n), Bergen (1n), Stavanger (2n), Copenhaga (2n)

8 dias 7 noites desde 1.798€   10 dias 9 noites desde 1.953€

Escandinávia no seu esplendor. Começando o nosso itinerário 
em Oslo, esta viagem oferece-nos 8 ou 10 dias pelas paisagens 
mais grandiosas da Escandinávia em excelentes alojamentos 
e com os melhores serviços. Não só terá a possibilidade de 
visitar os principais monumentos naturais como o famoso Púl-
pito, ou o Glaciar de Briksdal mas também poderá conhecer 
Copenhaga (opção de 10 dias), as casas típicas de Bergen, o 
seu funicular, a cultura Viking e até, se desejar, sobrevoar 
de helicóptero os Fiordes. Os nossos guias experientes orien-
tá-lo-ão em todos os momentos. Férias felizes!

Dia 1 (Terça-feira)
LISBOA - OSLO
Apresentação no aeroporto à hora indicada para a apanhar 
o voo com destino a Oslo. Chegada, assistência e transporte 
para o hotel. Tempo livre para começar a conhecer a capital 
da Noruega. Aconselhamos a que passeie pelas suas ruas mais 
conhecidas como a Karl Johan ou desfrutar do ambiente do 
seu porto Anker Brygge. Jantar (opção 1 e 2) e alojamento.

Dia 2 (Quarta-feira)
OSLO
Pequeno-almoço buffet. De manhã realizaremos a visita pa-
norâmica à cidade, na qual se destaca o Parque Vigeland, 
onde se encontram ao ar livre as esculturas em bronze e 
granito do escultor norueguês Gustav Vigeland. Passaremos 
pelos edifícios mais importantes da cidade: o Palácio Real, 
a Universidade, o Parlamento e a Fortaleza de Akershus, de 
onde obterá uma bonita vista sobre a Câmara Municipal e o 

porto moderno. De seguida realizaremos a excursão ao Museu 
dos Barcos Vikings, (barcos resgatados das águas puras e cris-
talinas dos Fiordes de Oslo), e ao Museu Folclórico. Almoço 
(opção 2). Resto do dia livre para fazer compras na rua co-
mercial de Bogstad, ou para visitar a Galeria Nacional, onde 
se encontra o quadro mais conhecido do país: “o Grito”, de 
Munch. Jantar (1 e 2) e alojamento. 

Dia 3 (Quinta-feira)
OSLO - LILEHAMMER - LOM - ÁREA DE GEIRANGER
Pequeno-almoço buffet. Saída de Oslo até ao interior da No-
ruega mais bonita. Rodearemos em toda a sua extensão o 
maior lago do país, o lago Mjosa. Breve paragem em Lile-
hammer, cidade que albergou os Jogos Olímpicos de 1994. 
Continuaremos pelo vale de Oppland até chegar à aldeia de 
Lom, que está rodeada pelas montanhas melhor preservadas 
da Noruega. Almoço (opção 2). Paragem para visita exterior 
da sua impressionante Stavkirke, igreja de madeira da época 
viking consagrada a São João e à Virgem Maria. Saída para 
Hellesylt, onde embarcaremos para efetuar um cruzeiro 
pelo fiorde Geiranger, o mais espetacular e, provavelmente, 
o mais fotografado de toda a Noruega. Continuação até ao 
nosso alojamento. Jantar (1 e 2) e alojamento.

Dia 4 (Sexta-feira)
ÁREA DE GEIRANGER - GLACIAR DE BRIKSDAL - ÁREA 
DE SONGDAL
Pequeno-almoço buffet. Estadia em regime de pensão com-
pleta (opção 2). Cedo pela manhã sairemos para o impres-
sionante Glaciar de Briksdal, um braço do maior glaciar da 
europa (e de Jostedal), com 487 km2 de superfície. Atraves-
saremos belas paisagens da região de Nordfjord, com aldeias 
como Loen. Poderá sobrevoá-los (opcionalmente) de helicóp-
tero para contemplar maravilhosas vistas dos fiordes, montan-
has e glaciares. Subiremos o vale Olden, admirando as vistas 
incomparáveis que a natureza nos oferece aqui. Chegada a 
Briksdal, onde terá tempo livre à sua disposição para desfru-
tar do glaciar ao seu ritmo. A contemplação de uma massa de 
gelo como a do Briksdalsbre é uma experiencia inesquecível; 
assim como também o é a beleza do parque nacional de Jos-
tedalsbreen. De tarde, continuaremos até à Área de Sogndal. 
Jantar (1 e 2) e alojamento.

Dia 5 (Sábado)
ÁREA DE SONGDAL - BERGEN
Pequeno-almoço buffet. Cedo pela manhã saímos para a se-
gunda maior cidade da Noruega, Bergen, conhecida como a 
“capital dos fiordes”. Apanharemos o barco para realizar uma 
maravilhosa travessia de 2 horas aprox. pelo Sognefjord, o 
“Fiorde dos Sonhos”, o maior e mais profundo da Noruega; 
desembarcaremos na Área de Aurland, uma das zonas mais 
atrativas da Noruega, de seguida terá a oportunidade de rea-
lizar opcionalmente o percurso do famoso Comboio de Flam, 
uma obra-mestra da engenharia. Durante o seu percurso entra 
dentro das montanhas e permite-nos admirar as maravilhas 
que a natureza moldou nestas paisagens. Almoço (opção 2). 
Continuação até Bergen, onde realizaremos a visita panorâ-

DUAS OPÇÕES
1. Meia pensão (7 jantares) mais:

    • Visitas panorâmicas a: Oslo, Bergen, Sta-

vanger e Copenhaga (opção de 10 dias)

    • Cruzeiro pelos Fiordes dos Sonhos e Gei-

ranger

    • Museu Folclórico e dos Barcos Vikings

    • Visita ao Glaciar Briksdal em Jostedal, 

visita exterior de Stavkirke de Lom

    • Subida ao Preikestolen (Púlpito). Funicular 

de Bergen

2. Pensão completa (7 jantares e 5 almoços) 

mais:

    • Todas as visitas incluídas na opção 1

TUDO INCLUÍDO
• Visitas panorâmicas: Oslo, Bergen, Stavan-

ger, Copenhaga (opc. 10 dias)

• Visitas com entradas incluídas: Funicular de 

Bergen, Museu dos Barcos Vikings, Museu Fol-

clórico de Oslo

• Cruzeiros: Fiorde dos Sonhos, Fiorde Gei-

ranger

• Glaciares: Glaciar de Briksdal

• Excursões: excursão ao Púlpito 

• Outras atrações: visita exterior de Stavkirke 

de Lom

• Wi-fi no autocarro
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chegar ao nosso destino. Originou-se há mais de 100.000 anos, 
e constitui um excecional miradouro natural que de alça im-
ponente sobre o Lysefjord, permitindo contemplar umas vis-
tas realmente espetaculares. Regresso à cidade. Resto do dia 
livre. Jantar (1 e 2) e alojamento.

Dia 8 (Terça-feira)
STAVANGER - COPENHAGA
Viagem de avião
Pequeno-almoço buffet. À hora indicada, transporte até ao 
aeroporto de Stavanger para embarcar no avião com destino 
a Copenhaga. Chegada, assistência e transporte para o hotel. 
Resto do dia livre para começar a desfrutar desta maravilhosa 
cidade. Alojamento.
• Passageiros de 8 dias. Pequeno-almoço, transporte para o 
aeroporto de Stavager e voo de regresso a Portugal. Fim da 
viagem.

Dia 9 (Quarta-feira)
COPENHAGA
Pequeno-almoço buffet. Cedo pela manhã realizaremos uma 
visita panorâmica da capital dinamarquesa na qual percorre-
remos os seus principais monumentos: a praça da Câmara Mu-
nicipal; a Sereia, que se converteu no verdadeiro símbolo da 
cidade; a Gliptoteca Carlsberg; ou o Palácio de Amalienborg, 
que é formada por quatro palácios rococó e que desde o sé-
culo XVIII é a residência real. Recomendamos que realizem de 
seguida uma excursão opcional a algum dos famosos castelos 
de Copenhaga, como o Rosenborg (o “Castelo das Rosas”), 
que foi mandado construir pelo rei Christian IV no século XVII 
e no qual se encontram as joias da coroa dinamarquesa; o 
Christianborg, que atualmente é a sede do Governo da Dina-
marca. Tarde livre à sua disposição, em que podem visitar a 
Torre do Relógio, ou passear pela rua pedonal Stroget e os 
seus animados comércios, etc. Recomendamos também que 
visite o lindo parque Tivoli, um dos mais antigos da Europa, já 
que foi criado em 1843. No parque nunca faltam as surpresas, 
com orquestras, fogos-de-artifício e outras múltiplas atrações 

(além dos restaurantes, salas de concertos, etc.). Os visitan-
tes do parque também podem assistir às funções do teatro de 
mimos da Comédia da arte italiana. Alojamento.

Dia 10 (Quinta-feira)
COPENHAGA - LISBOA
Pequeno-almoço buffe. À hora indicada, transporte até ao 
aeroporto para apanhar o avião com destino a Portugal. Che-
gada, fim da viagem e dos nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
- 8 dias Voo regular Portugal / Oslo / Stavanger / Oslo / Por-

tugal

- 10 dias Voo regular Portugal / Oslo / Stavanger / Copenhaga 

/ Portugal

- Transporte aeroporto – hotel – aeroporto

- Refeições e visitas incluídas conforme quadro de serviços

- Guia e assistência desde o momento da chegada à Oslo até ao 

embarque para Portugal.

- Visitas com guia local: panorâmica de Oslo, (Copenhaga para 

opção de 10 dias), Museu Folclórico e Museu dos Barcos Vikings

- Visitas apresentadas pelo nosso guia: Passeio por Lilehamer, 

glaciar de Briksdal, o emblemático Preikestolen “o Púlpio” e 

visita a Bergen

- Cruzeiros Fiorde dos Sonhos e Fiorde Geiranger

- Outras atrações: subida no funicular de Bergen. Exterior da 

Stavkirke de Lom.

- Autocarro para todo o percurso  

- Estadia nos hotéis indicados ou similares

- Seguro de assistência em viagem

- Wifi grátis nos autocarros durante o circuito

Partidas Garantidas
Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19

 T. Baixa    T. Media    T. Alta   T. Extra

Preços por pessoa
Lisboa Porto

Opção 1

Adulto 1.798 € 1.823 €

Criança 1.594 € 1.619 €

3ª Pessoa 1.598 € 1.640 €

Opção 2

Adulto 1.953 € 1.978 €

Criança 1.734 € 1.759 €

3ª Pessoa  1.739 €  1.763 € 

Suplementos por pessoa

  T. Media 60 € 70 €

  T. Alta 90 € 100 €

  T. Extra 110 € 120 €

Quarto Individual 340 € 440 €

Garantia de anulação 
sem gastos 20 € 20 €

Os preços apresentados neste programa estão baseados na classe 
U. Caso não haja disponibilidade nessa classe, no ato da reserva, 
será informado o suplemento.

Notas:
• A ordem das visitas pode ser alterada
• As refeições não incluem bebidas
• A entrada na Stavkirke de Lom não está incluída 
• Durante a época alta existe a possibilidade de variação do iti-
nerário devido ao fim de operação dos ferrys da Noruega
• Durante a época de feiras e congressos o alojamento pode ser 
alterado e efetuar-se inclusive fora da cidade.

Hotéis previstos
Cidade Hotéis Opção

Oslo
Scandic Helsfyr 4* Cidade

Quality 33 4* Cidade

Scandic Sjolyst 4* Cidade

Área Stryn
Loenfjord 4* Loen

Geiranger Hotel 4* Geiranger 

Área
Sognefjord

Leikanger 4* Leikanger

Songefjord Hotel 4* Leikanger

Hofslund Hotel 4* Songdal

Bergen
Scandic City  4* Centro

Scandic ByParken 4* Centro

Scandic Flesland Apto. 

Stavanger Scandic Forum 4* Cidade

Copenhaga

S. Sydhavnen 3* Cidade

Confort Vesterbro 4* Cidade

The Square 4* Centro

First Hotel 27 4* Centro

Serviços Incluídos em cada Opção
Dia Local Opção 1

Meia Pensão
Opção 2

Pensão Completa

1 Oslo
Jantar

Alojamento
Jantar

Alojamento

2 Oslo

Pequeno-almoço 
buffet

Visita panorâmica 
a Oslo

Museu Folclórico
Museu Viking

- 
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita panorâmica 
a Oslo

Museu Folclórico
Museu Viking

Almoço
Jantar

3
Lilehammer

Lom
Área de Geiranger

Pequeno-almoço 
buffet

Passeio por Lile-
hammer

-
Visita exterior Sta-

vkirke
Cruzeiro Fiorde 

Geiranger
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Passeio por Lile-
hammer
Almoço

Visita exterior Sta-
vkirke

Cruzeiro Fiorde 
Geiranger

Jantar

4 Glaciar Briksdal
Área de Songdal

Pequeno-almoço 
buffet

Glaciar Briksdal
Almoço
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Glaciar Briksdal
Almoço
Jantar

5 Bergen

Pequeno-almoço 
buffet

Cruzeiro Fiorde dos 
Sonhos

-
Visita panorâmica a 

Bergen
Subida no Funicular 

de Bergen
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Cruzeiro Fiorde dos 
Sonhos
Almoço

Visita panorâmica a 
Bergen

Subida no Funicular 
de Bergen

Jantar

6 Bergen
Stavanger

Pequeno-almoço 
buffet

Visita panorâmica 
Stavanger

-
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita panorâmica 
Stavanger
Almoço
Jantar

7
Fiorde Lyse

Púlpito
Stavanger

Pequeno-almoço 
buffet

Subida ao Preiks-
tolen
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Subida ao Preiks-
tolen
Jantar

8 Stavanger

Pequeno-almoço 
buffet

- Passageiros de 8 
dias: Transporte 

para o aeroporto. 
Voo de regresso

Pequeno-almoço 
buffet

- Passageiros de 8 
dias: Transporte 

para o aeroporto. 
Voo de regresso

8 Copenhaga

Pequeno-almoço 
buffet

- Passageiros de 10 
dias: Transporte 

para o aeroporto. 
Voo com destino a 

Copenhaga

Pequeno-almoço 
buffet

- Passageiros de 10 
dias: Transporte 

para o aeroporto. 
Voo com destino a 

Copenhaga

9 Copenhaga

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de Co-
penhaga

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de Co-
penhaga

10 Copenhaga
Pequeno-almoço 

buffet
Pequeno-almoço 

buffet
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Jóias do Báltico e Rússia

Estocolmo (2n), Cruzeiro (1n), Talin (1n), Helsínquia (1n), São Petersburgo (3n), Moscovo (3n)

12 dias 11 noites desde 1.923€

Rússia e o Báltico: Viagem inesquecível. Numa só viagem ofe-
recemos-lhe a oportunidade de visitar com detalhe Moscovo, 
São Petersburgo e as capitais bálticas: Estocolmo, Talin e Hel-
sínquia. Recomendamos que veja com detalhe tudo o que está 
incluído no preço, já que, alem do pequeno-almoço buffet e 
uma refeição principal diária ou “pensão completa” (segundo 
a opção escolhida), estão incluídas as visitas panorâmicas às 
várias cidades, assim como os museus mais importantes (Her-
mitage) ou o Kremlin de Moscovo. A viagem desenvolve-se 
com o acompanhamento e assessoria de um dos nossos guias 
experientes na Rússia e no Báltico. A relação preço-serviço é 
ótima. Desfrute visitando no verão estes bonitos locais. Feliz 
viagem!

Dia 1 (Sábado)
LISBOA - ESTOCOLMO
Apresentação no aeroporto à hora indicada para apanhar 
o voo com destino a Estocolmo. Assistência no aeroporto. 
Transporte até ao hotel. Tempo livre nesta belíssima cidade, 
a maior da Suécia, fundada no século XIII e conhecida como 
a Veneza do Norte. Aproveite para cruzar alguma das suas 53 
pontes e passear pela parte antiga da cidade. Jantar (opções 
2 e 3) e alojamento.

Dia 2 (Domingo)
ESTOCOLMO
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica de Estocolmo, 
durante a qual percorreremos a cidade antiga, da época me-
dieval. Veremos o Gamla Stan (a cidade velha) onde estão o 
Palácio Real, a Catedral e a Torre Kaknäs, uma das atrações 
mais turísticas da cidade, posto que, desde o restaurante 
localizado no cimo da torre, se tem um vista global da ca-
pital sueca. De seguida, realizaremos uma visita opcional à 
Câmara Municipal de Estocolmo, onde se celebra o banquete 
dos prémios Nobel, e ao Museu Vasa, onde se encontra o barco 
contruído por Gustav Vasa no século XVII que sobreviveu até 
aos nossos dias. O Vasa, que foi resgatado três séculos do 
seu naufrágio, conserva mais de 95% da sua estrutura origi-
nal intacta, pelo que se considera um tesouro artístico e um 
dos monumentos turísticos mais visitados do mundo. Almoço 
(opção 3). Estocolmo oferece aos seus visitantes inúmeras 
possibilidades para tornar inesquecível a sua estadia nesta 
inda cidade. Recomendamos que visite o Museu da Arte, que 
conserva uma ampla coleção de obras de grandes artistas es-
candinavos, alem de guardar quadros de Rubens, Rembrandt 
e Van Dyke. Também pode visitar o Skanse, o museu ao ar 
livre mais antigo do mundo, fundado em 1891 com o objetivo 
de mostrar como viviam e trabalhavam as pessoas de diversas 
partes da Suécia em épocas antigas. Além disso, nos últimos 
anos aumentou a representação de animais domésticos e sel-

vagens nórdicos complementada com uma seleção de animais 
exóticos. Também é interessante o palácio de Drottningholm, 
que possui uma beleza espetacular e que foi chamado de “a 
Versalhes do século XVII”. Jantar (opção 2 e 3) e alojamento. 

Dia 3 (Segunda-feira)
ESTOCOLMO - TALIN
(Noite a bordo)
Pequeno-almoço buffet. Possibilidade de realizar uma linda 
excursão opcional às cidades vizinhas de Sigtuna e Uppsala, 
berço da civilização sueca. A catedral de Uppsala é um dos 
monumentos mais notáveis do norte da Europa. Na sua biblio-
teca, de renome mundial, encontra-se o Codex Argenteux, 
bíblia totalmente caligrafada em prat. Almoço (opc. 3). De 
tarde, à hora indicada, vamos dirigir-nos para o porto para 
embarcar num cruzeiro com destino a Talin. Jantar (2 e 3) e 
alojamento em camarotes duplos.

Dia 4 (Terça-feira)
TALIN
Pequeno-almoço buffet a bordo. Desembarque em Talin. Vi-
sita panorâmica da cidade, capita da República da Estónica, 
uma das joias ocultas do Báltico. A visita vai ser realizada a 
pé para que se possa submergir no ambiente histórico das 
suas ruas. Passearemos pela Cidade Alta, onde se encontram 
a Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky e o Parlamento 
da Estónia. A cidade velha conserva dentro do seu recinto 
amuralhado grande quantidade de edifícios antigos. A beleza 
desta cidade é tanta que recebeu o sobrenome de “a Praga do 
Báltico”. Almoço (opc. 3). Tarde livre. Jantar (2 e 3). Depois 
do jantar realizaremos um agradável passeio noturno com o 
guia. Alojamento.

Dia 5 (Quarta-feira)
TALIN - HELSÍNQUIA
Pequeno-almoço buffet. Cedo pela manhã embarcaremos 
com destino a Helsínquia, capital da Finlândia e chamada de 
A Capital Nórdica Branca. Esta é uma cidade cheia de vida, 
onde muitas das suas atrações estão localizadas nos distritos 
centrais, sendo fácil e rápida a deslocação entre eles. À che-
gada realizaremos a visita panorâmica da cidade: a Praça do 
Senado, com a sua Catedral Luterana neoclássica, símbolo da 
cidade, e a vizinha Catedral Ortodoxa de Uspensky. O parque 
da Esplanada, centro neurálgico de compras onde se sucedem 
lojas de design e moda. Visitaremos o Mercado Velho, local 
obrigatório para os sibaritas de Helsínquia onde podemos en-
contrar pão acabado de fazer, fruta, flores e bolos nem pe-
quenos e encantadores locais que têm mais de um século. No 
extremo do Parque encontramos o porto, onde se forma outro 
mercado autentico e cheio de encanto. Destacam-se também: 
o Estádio Olímpico, onde se celebraram os jogos Olímpicos no 
ano 1952; a famosa igreja de Temppeliaukion, cuja conceção 
arquitetónica adapta a igreja à rocha (entrada não incluída), 
e cujo teto abobadado é formado por milhares de metros de 
fio de cobre; e o parque Sibelius. A cidade oferece todo um 
leque de possibilidades: a ilha fortaleza de Suomenlinna na 
entrada do Porto Sul; o impactante edifício de Kiasma. Al-
moço (opc. 3). Tarde livre à sua disposição. Jantar (2 e 3) 

e alojamento.

Dia 6 (Quinta-feira)
HELSINQUÍA - SÃO PETERSBURGO
Pequeno-almoço buffet. Partida de comboio ou autocarro até 
São Petersburgo, uma das mais bonitas cidades do mundo, 
projetada e mandada construir pelo czar Pedro I o Grande 
em 1703. Chegada e transporte até ao hotel. Almoço (opc. 
3). Visita panorâmica da cidade. Percorreremos a Avenida 
Nevsky, rua principal da cidade, na qual se destacam os edifí-
cios da Torre da Duma Urbana e à Casa do Livro. Passaremos 
pelo pontão e pelo Jardim de Verão e admiraremos a Catedral 
de Santo Isaac. Também poderemos ver o Cruzeiro Aurora, 
embarcação-museu símbolo da revolução russa, que em 1917 
deu sinal do inicio da revolução bolchevique. Para finalizar a 
visita contemplaremos a Catedral de Nossa Senhora de Kazan. 
Jantar (2 e 3) e alojamento.

Dia 7 (Sexta-feira)
SÃO PETERSBURGO
Pequeno-almoço buffet. De manhã realizaremos a visita in-
cluída ao Museu Hermitage, considerado como um dos maio-
res ddo mundo. Conta com mais de 3 milhões de peças e está 
situado na antiga residência dos czares da Rússia. As suas 
coleções estão localizadas tanto no Palácio de Inverno como 
nos edifícios do Velho, Novo e Pequeno Hermitage. Formou-se 
com a coleção privada que os czares foram adquirindo du-
rante vários séculos; no ano 1917 foi declarado Museu Estatal. 
O Museu tem várias secções: arte ocidental, cultura primi-
tiva, cultura russa, numismática, etc. A sua galeria é conside-
rada, junto com o Museu do Prado, como a mais completa do 
mundo. Almoço (opc. 3). De tarde, visita opcional à Fortaleza 
de Pedro e Paulo, localizada na ilha de Zayachi. Destaca-se a 
sua impressionante Catedral de estilo barroco inicial. Jantar 
(2 e 3) e alojamento.

Dia 8 (Sábado)
SÃO PETERSBURGO
Pequeno-almoço buffet. Manhã livre nesta belíssima cidade 
para atividades pessoais, compras, etc. Sugerimos que vi-
site opcionalmente Petrodvorets (ant.Peterhof), bela cidade 
situada a 30 km de São Petersburgo, na costa do Golfo da 
Finlândia. Pedro I decidiu construir nela a sua residência de 
verão com tanto luxo que este palácio é conhecido como 
“Versalhes Russo”. Almoço (opc.3). Recomendamos que vi-
site alguma das igrejas que estão por toda São Petersburgo: 
São Salvador, Santo Isaac… São de uma beleza incomparável. 
Tarde livre. Jantar (2 e 3) e alojamento.

Dia 9 (Domingo)
SÃO PETERSBURGO - MOSCOVO
Viagem de comboio
Pequeno-almoço buffet. Tempo livre até à hora indicada; 
transporte até à estação de comboio com destino a Moscovo. 
Chegada e transporte para o hotel. Tempo livre à sua dispo-
sição para começar a conhecer a capital da Federação Russa, 
situada nas margens do rio Moscovo. Foi fundada em 1147 
pelo príncipe Yuri Dolgoruki e em 1263 o príncipe Daniel, filho 

TRÊS OPÇÕES
1. Alojamento e pequeno-almoço mais:

   • Visitas panorâmicas a: Estocolmo, Talin, 

Helsínquia, São Petersburgo e Moscovo.

   • Cruzeiro pelo mar Báltico (4****) 1 noite

   • Passeio noturno por Talin

   • Visita ao museu Hermitage, Kremlin e Metro 

de Moscovo

2. Meia Pensão (11 jantares) mais:

   • Todas as visitas incluídas na opção 1

3. Pensão completa (9 almoços e 11 jantares) 

mais:

   • Todas as visitas incluídas na opção 1
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de Alexandre Nevski, decidiu convertê-la na capital do Impé-
rio Russo. Jantar (2 e 3) e alojamento.
• Passageiros de 9 dias. Pequeno-almoço, transporte para o 
aeroporto de São Petersburgo e voo de regresso a Portugal. 
Fim da viagem.

Dia 10 (Segunda-feira)
MOSCOVO
Pequeno-almoço buffet. De manhã, visita à cidade de Mos-
covo. Iniciaremos com a panorâmica partindo para a Praça 
Vermelha, na qual estão o Museu da História (s. XIX), a Ca-
tedral da Interceção, mais conhecida como o Templo de São 
Basílio. Admiraremos o belíssimo conjunto do Convento das 
Donzelas, com o lago adjacente que inspirou Tchaikovsky a 
compor a música do bailado mais famoso do mundo: “O Lago 
dos Cisnes. Finalizaremos o percurso dando um passeio pela 
Praça Vermelha. De seguida realizaremos a visita incluída ao 
Metro de Moscovo, maravilhosamente decorado e conhecido 
com o apelido de “palácios subterrâneos”. Algumas as suas es-
tações são verdadeiras obras de arte. Almoço (opc. 3). Resto 
do dia livre à sua disposição para desfrutar desta maravil-
hosa cidade. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional 
à Galeria Tetriakov, um dos mais prestigiosos museus do país, 
cuja coleção de ícones (SS. XIV-XVIII) e quadros de artistas 
russos dos séculos XVII-XIX é a melhor do mundo. Jantar (2 
e 3) e alojamento.

Dia 11 (Terça-feira)
MOSCOVO
Pequeno-almoço buffet. Hoje visitaremos o recinto amural-
hado do Kremlin, antiga residência dos czares russos e atual 
sede da Presidência da Federação Russa. Nesta visita poderá 
desfrutar da mágica Praça das Catedrais: a Catedral da As-
sunção, a Catedral da Anunciação e a São Miguel Arcanjo. 
Almoço (opc. 3). Assim mesmo veremos o Panteão dos prínci-
pes moscovitas e czares russos. Jantar (2 e 3) e alojamento.

Dia 12 (Quarta-feira)
MOSCOVO - LISBOA
Pequeno-almoço. À hora indicada será efetuado o transporte 
até ao aeroporto para embarcar no avião com destino a Por-
tugal. Chegada e fim da viagem.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
- Voo regular Portugal / Estocolmo - Moscovo / Portugal

- Transporte aeroporto – hotel – aeroporto

- Refeições e visitas incluídas conforme quadro de serviços

- Guia e assistência desde o momento da chegada à Estocolmo 

até ao embarque para Portugal.

- Visitas com guia local: panorâmica de Estocolmo, Talin, 

Helsínquia, São Petesburgo, Museu Hermitage, Moscovo e 

Kremlin.

- Visitas apresentadas pelo nosso guia: Passeio noturmo de 

Talin  

- Cruzeiro de Estocolmo a Talin

- Outras atrações: subida de funicular de Bergen. Exterior da 

Stavkirke de Lom.

- Autocarro para todo o percurso  

- Estadia nos hotéis indicados ou similares

- Seguro de assistência em viagem

- Wifi grátis nos autocarros durante o circuito

Partidas Garantidas
Junho 3 10 17 24

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Setembro 2 9 16 23 30

Outubro 7 14

 T. Baixa    T. Media    T. Alta   T. Extra

Serviços Incluídos em cada Opção
Dia Opção 1 Opção 2 Opção 3

1 -
Alojamento

Jantar
Alojamento

Jantar
Alojamento

2

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica Esto-
colmo

-
-

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica Esto-
colmo

-
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica Esto-
colmo
Almoço
Jantar

3

Pequeno-almoço 
buffet

-
Cruzeiro Mar Báltico

-

Pequeno-almoço 
buffet

-
Cruzeiro Mar Báltico

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet
Almoço

Cruzeiro Mar Báltico
Jantar

4

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de Talin
-
-

Passeio noturno 
a Talin

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de Talin
-

Jantar
Passeio noturno 

a Talin

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de Talin
Almoço
Jantar

Passeio noturno 
a Talin

5

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de He-
lsínquia

-
-

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de He-
lsínquia

-
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de He-
lsínquia
Almoço
Jantar

6

Pequeno-almoço 
buffet

-
Panorâmica S. Pe-

tersburgo
-

Pequeno-almoço 
buffet
Almoço

Panorâmica S. Pe-
tersburgo

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet
Almoço

Panorâmica S. Pe-
tersburgo

Jantar

7

Pequeno-almoço 
buffet

Visita ao Hermitage
-
-

Pequeno-almoço 
buffet

Visita ao Hermitage
-

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita ao Hermitage
Almoço
Jantar

8

Pequeno-almoço 
buffet

-
-

Pequeno-almoço 
buffet

-
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet
Almoço
Jantar

9
Pequeno-almoço 

buffet
-

Pequeno-almoço 
buffet
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet
Jantar

10

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de 
Moscovo

Visita ao Metro de 
Moscovo

-
- 

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de 
Moscovo

Visita ao Metro de 
Moscovo

-
Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Panorâmica de 
Moscovo

Visita ao Metro de 
Moscovo
Almoço 
Jantar

11

Pequeno-almoço 
buffet

Visita ao Kremlin
-
-

Pequeno-almoço 
buffet

Visita ao Kremlin
-

Jantar

Pequeno-almoço 
buffet

Visita ao Kremlin
Almoço
Jantar

12 Pequeno-almoço 
buffet

Pequeno-almoço 
buffet

Pequeno-almoço 
buffet

Preços por pessoa
Lisboa Porto

Opção 1

Adulto 1.923 € 1.958 €

Criança 1.691 € 1.727 €

3ª Pessoa 1.701 € 1.736 €

Opção 2

Adulto 2.263 € 2.298 €

Criança 1.998 € 2.033 €

3ª Pessoa 2.009 € 2.042 €

Opção 3

Adulto 2.523 € 2.558 €

Criança 2.232 € 2.267 €

3ª Pessoa  2.239 € 2.272 €

Suplementos por pessoa/trajeto

  T. Media 70 € 70 €

  T. Alta 100 € 100 €

  T. Extra 120 € 120 €

Quarto Individual 420 € 580 €

Garantia de anulação 
sem gastos 20 € 20 €

Os preços apresentados neste programa estão baseados na classe 
U. Caso não haja disponibilidade nessa classe, no ato da reserva, 
será informado o suplemento.

Notas:
- Durante a época de feiras e congressos o alojamento pode ser 
alterado e efetuar-se inclusive fora da cidade.
- A ordem das visitas pode ser alterada. As refeições não incluem 
bebidas.
- Vistos não incluídos. Consultar sobre a documentação neces-
sária e custos dos mesmos em função da antecedência com que 
se solicite.

Hotéis previstos
Cidade Hotéis 4* Localização

Estocolmo 
Scandic Foresta Cidade

Scandic Ariadne Cidade

Barco Silja Line Cruzeiro

Talin 
Talink City Hotel Centro

Park Inn Meriton Cidade

Radisson Olympia Cidade

Helsínquia
Scandic Park Centro

Holiday Inn West Cidade

S. Petersburgo

Oktiabraskaya Cidade

Vvedensky Hotel Cidade

Park I. Pulkovskaya Cidade

Park I. Pribaltuyskaya Cidade

Moscovo
Korston Hotel Centro

Cosmos Cidade
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Condições Gerais
Os termos constantes das Condições Particulares, caso 
existam, prevalecem sobre o disposto nas presentes 
Condições Gerais prevalecendo, também, sobre quais-
quer estipulações adicionais acordadas entre o Cliente 
e a Agência.
Os serviços e produtos contidos neste site e nos nossos 
programas de viagens são oferecidos ao Cliente nos ter-
mos e condições aqui expressos.
Ao adquirir um dos nossos programas de viagens organi-
zadas, a Agência de Viagens e o Cliente reconhecem e 
aceitam todos os termos e condições aqui estabelecidos.
ERRATAS: Qualquer erro ou variação detectada depois 
da publicação dos catálogos, folhetos ou promoções será 
incluído e actualizado nas Erratas junto dos respectivos. 
A aquisição dos nossos serviços de viagens organizadas 
implica o seu conhecimento e a aceitação. Pedimos que 
esteja atento ao nosso site para que tenha sempre a in-
formação actualizada.

A - ORGANIZAÇÃO
A organização técnica das viagens constantes deste ca-
tálogo foram realizada por Sonhando Organização de 
Viagens S.A., com sede em Rua das Sesmarias, 3, Quin-
ta da Beloura Sintra 2710-692 Sintra, Lisboa, Portugal, 
Contribuinte Fiscal N.º 504 544 101, com o capital social 
realizado de €800.000 matriculada na Conservatória de 
Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 09611 e com o 
RNAVT nº2302.

B - INSCRIÇÕES
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 25% do 
preço do serviço, liquidando os restantes 75% até 21 dias 
antes do início do serviço. Se a inscrição ocorrer a 21 ou 
menos dias da data de início do serviço, o preço total 
do mesmo deverá ser pago no acto da inscrição, ficando 
esta condicionada à obtenção da parte dos fornecedores 
da confirmação das reservas para todos os serviços. A 
Sonhando, S.A. reserva-se no direito de anular qualquer 
inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas 
condições acima mencionadas.

C - DESPESAS DE RESERVA
Por cada reserva serão cobradas as seguintes verbas (não 
reembolsáveis): Despesas de reserva – €20,00.
 A Sonhando não cobra despesas de reserva nos voos 
especiais directos.

D - DESPESAS DE ALTERAÇÃO OU REEMISSÃO
Por cada alteração ou reemissão (nomes, datas, tipo de 
apartamento ou quarto, viagem, etc.) será cobrada uma 
taxa, no mínimo, de €30,00 não reembolsáveis.
Nota: O ponto D não é aplicado quando existem des-
pesas de alteração ou reemissões de casos específicos 
mencionados e/ou determinados pela Sonhando, S.A. No 
caso de bilhetes de avião IATA será cobrada a taxa cor-
respondente à alteração ou reemissão efectuada exigida 
pela companhia aérea em questão.

E - CESSÃO DA INSCRIÇÃO
1. O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se subs-
tituir por outra pessoa que preencha todas as condições 
requeridas para a viagem organizada, desde que informe 
a agência vendedora e consequentemente a organizado-
ra, por forma escrita, até 7 dias antes da data prevista 
para a partida e que tal cessão seja possível nos termos 
dos regulamentos de transporte aplicáveis à situação e 
os diferentes fornecedores de serviços da viagem acei-
tem a sua substituição.
2. Quando se trate de cruzeiros e viagens aéreas de lon-
go curso, o prazo previsto no número anterior é alargado 
para 15 dias.
3. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente 
o cedente e o cessionário pelo pagamento integral do 
preço da viagem e pelos eventuais encargos adicionais 
originados pela mesma.
4. À Sonhando, S.A. ressalva-se o direito de não aplicar 
esta condição sempre que se trate de viagens organi-
zadas que incluam transporte aéreo em Companhias 
Aéreas Regulares na medida em que estas reservas são 
pessoais e intransmissíveis.

F – DESISTÊNCIAS/CANCELAMENTOS
1. O cliente pode sempre desistir da viagem/estada 
previamente confirmada, devendo a agência organi-
zadora, e por conseguinte a vendedora, reembolsá-lo 
do montante antecipadamente pago deduzindo todos 
os encargos a que a desistência dê lugar e ainda uma 
percentagem que pode ir até 15% do preço do serviço 
(mínimo €20,00).
2. O cancelamento de reserva deve ser requerido por 
escrito, obrigando ao pagamento não reembolsável dos 
seguintes valores:
 2.1. entre 21 a 15 dias antes da data da partida - 50% 
do dossier
 2.2. entre 15 a 0 dias antes da data de partida – 100% 
do dossier
 Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela 
diferença entre a quantia paga e os montantes acima 
referidos.
3. No caso específico de cancelamentos abrangidos pelo 

seguro de viagens englobado nas viagens organizadas 
dos programas da Sonhando, S.A., o cliente deverá ac-
tivar de imediato o seguro através do 210 014 219 in-
dicando com clareza o nome da pessoa segura, idade, 
morada, contacto telefónico, motivo de cancelamento/
desistência devidamente justificado e nome da agência 
organizadora, para que a seguradora analise e reembol-
se, se assim for o caso, directamente o cliente. Neste 
caso a Sonhando S.A. emitirá factura à agência vende-
dora com despesas de cancelamento de acordo com o 
estipulado nas alíneas 2.1 e 2.2.

G – MUDANÇAS
Caso seja possível, sempre que um cliente, inscrito para 
uma determinada data ou viagem, desejar mudar a sua 
inscrição para outra viagem organizada ou para a mesma 
com data de partida diferente, deverá pagar a taxa de 
“Despesas de Alteração ou Reemissão” (ponto D). Con-
tudo, quando a mudança tiver lugar entre 21 dias ou 
menos de antecedência em relação à data da partida da 
viagem para a qual o cliente se encontra inscrito, ou se 
os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, 
fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica 
“Desistências/Cancelamentos” (ponto F).

H - ALTERAÇÕES DE ITINERÁRIO
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a 
agência organizadora poderá alterar a ordem dos per-
cursos, modificar as horas de partida, substituir o tipo de 
aeronave e/ou a companhia aérea ou substituir qualquer 
dos hotéis previstos por outros de categoria e localiza-
ção similar. Se circunstâncias imprevistas obrigarem a 
suspender quaisquer viagens, os clientes terão sempre 
direito ao reembolso das quantias pagas.

I - PREÇO
Todos os preços mencionados no programa, salvo se 
mencionado outro, quer sejam pacote, quer sejam ser-
viços sem transporte incluído ou de apenas transporte, 
são sempre por pessoa. No caso de venda apenas só de 
estada (hotel / apartamento) e quando não houver in-
dicação contrária no programa, o preço mencionado é 
por pessoa e por noite. O preço a pagar é exactamente 
o que está publicado, nas condições e classes e/ou cate-
gorias apresentadas.

J - ALTERAÇÕES AO PREÇO
1. Os preços constantes do programa estão baseados 
nos custos de serviços e taxas de câmbio vigentes à data 
de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos 
a alteração legais que resulte das variações no custo 
da aeronave ou outros transportes, do combustível, de 
direitos, impostos, taxas e flutuações cambiais. Em via-
gens organizadas, sempre que se verifique uma altera-
ção ao preço e/ou taxas, o cliente será imediatamente 
informado e convidado a, dentro do prazo que lhe for 
fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua ins-
crição nos mesmos termos e condições que os previstos 
na rubrica “Impossibilidade de cumprimento” (ponto K). 
À Sonhando S.A. ressalva-se o direito de publicar tais 
alterações no seu site como forma de garantir a infor-
mação atempada dos clientes respeitando o prazo legal 
de 20 dias antes da data de partida ou imediatamente 
após a informação dada pelos fornecedores quer sejam 
eles companhia aéreas, unidades hoteleiras ou outros.
2. Atendendo às alterações ao preço, podem existir dife-
renças de preços nos canais de venda da agência organi-
zadora, como sejam sistemas de reservas por telefone, 
portais na Internet e nas próprias agência de vendedoras 
resultantes da gestão comercial individual do programa 
alheia à agência organizadora.

K - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à agência organizadora 
esta vier a ficar impossibilitada de cumprir algum ser-
viço essencial constante do programa de viagem, tem 
o cliente direito a desistir da viagem sem qualquer 
penalização, sendo imediatamente reembolsado de to-
das as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar por 
escrito uma alteração e eventual variação de preço. Se 
os referidos factos não imputáveis à agência organiza-
dora vierem a determinar a anulação da viagem, pode 
o cliente ainda optar por participar numa outra viagem 
organizada de preço equivalente. Se a viagem organiza-
da proposta em substituição for de preço inferior, será o 
cliente reembolsado da respectiva diferença.

L – MÍNIMO DE PARTICIPANTES
A agência organizadora reserva-se o direito de cancelar 
a viagem organizada caso o número de participantes 
seja inferior ao mínimo exigido. Nestes casos, o clien-
te será informado por escrito do cancelamento com 
pelo menos 8 dias de antecedência, não havendo neste 
caso específico, responsabilidade civil da agência pela 
rescisão.

M - REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer 
reembolso por serviços não utilizados pelo cliente. A não 

prestação de serviços previstos no programa de viagem 
por causas não imputáveis à agência organizadora e caso 
não seja possível a sua substituição por outros equiva-
lentes, confere ao cliente o direito de ser reembolsado 
pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o 
dos efectivamente prestados.
Contudo, esta anomalia deverá ser comunicada de 
imediato à agência organizadora para que esta possa 
assegurar, em tempo útil, a prestação de serviços equi-
valentes aos contratados.

N - RECLAMAÇÕES
Somente poderão ser consideradas desde que apre-
sentadas por escrito à agência onde se efectuou a 
reserva e liquidação total da viagem e num prazo 
não superior a 20 dias após o termo da prestação dos 
serviços. As mesmas só poderão ser aceites desde 
que tenham sido participadas aos fornecedores dos 
serviços (hotéis, guias, agentes locais, companhias 
aéreas, etc.) durante o decurso da viagem ou esta-
da, exigindo dos mesmos os respectivos documentos 
comprovativos da ocorrência.

O - BAGAGEM
1 - A Sonhando, S.A. é responsável pela bagagem nos 
termos legais.
2 - O passageiro tem a obrigação de reclamar junto da 
entidade prestadora dos serviços, no momento da sub-
tracção, deterioração ou destruição da bagagem.
3 - A responsabilidade da agência só poderá ser accio-
nada mediante a apresentação do comprovativo da 
reclamação prevista no número anterior “Reclamações” 
(ponto N).

P - RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da agência organizadora das viagens 
constantes deste programa e emergentes das obrigações 
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de res-
ponsabilidade civil na Companhia de Seguros Allianz Por-
tugal, S.A., com a apólice nº 000097360, no montante 
de €75 000.00.

Q - DOCUMENTAÇÃO
O cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua do-
cumentação pessoal ou familiar (passaporte, bilhete de 
identidade, documentação militar, autorização para 
menores, vistos, certificados de vacinas e/ou outros 
eventualmente exigidos). A cédula pessoal não é um 
documento válido para transpor as fronteiras portugue-
sas. A Sonhando S.A. declina qualquer responsabilidade 
pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão 
de entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes casos 
aplicam-se as condições estabelecidas na rubrica “Desis-
tências/Cancelamentos” (ponto F), sendo ainda da res-
ponsabilidade do cliente todo e qualquer custo adicional 
que tal situação acarretar.

R – HORAS DE CHEGADA E PARTIDA
As horas de chegada e partida em cada cidade mencio-
nadas nos bilhetes e nos vouchers estão indicadas em 
hora local do respectivo país e de acordo com os horários 
das companhias transportadoras à data de impressão 
deste programa pelo que estão sempre sujeitos a alte-
ração, o que poderá ocorrer no próprio dia da viagem. 
Nas viagens feitas total ou parcialmente de autocarro, 
as horas indicadas e de duração são aproximadas. Em 
todos os meios de transporte ressalvam-se os atrasos re-
sultantes de razões técnicas, meteorológicas ou outras 
relacionadas quer com os próprios meios de transporte, 
quer com as empresas transportadoras.

S – HOTÉIS/APARTAMENTOS/QUARTOS
É de total e inteira responsabilidade do cliente a in-
formação do número de pessoas (adultos + crianças + 
bebés) que irão ocupar o quarto/apartamento. No caso 
de se apresentarem mais pessoas que as reservadas a 
unidade hoteleira poderá oficialmente recusar a sua 
entrada. Os preços apresentados nos programas são por 
pessoa e estão baseados na ocupação do quarto duplo 
standard. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo, 
sendo por isso colocada num quarto duplo uma cama 
extra, podendo esta, não ser de idêntica qualidade e 
conforto. Quando se trata de quartos equipados com 
duas camas largas ou de casal considera-se que na maio-
ria dos casos o triplo é constituído por apenas aquelas 
duas camas. A relação de hotéis e apartamentos cons-
tantes do programa é indicativa bem assim como a sua 
categoria.

T – HORÁRIO
As horas de entrada e de saída no primeiro e último dia 
serão em função do primeiro e último serviço. Regra 
geral e internacional, os quartos podem ser utilizados 
a partir das 14h00 do dia de chegada e deverão ser dei-
xados livres às 12h00 do dia de saída. Nos apartamentos 
a entrada verifica-se, normalmente, pelas 17h00 do dia 
da chegada sendo que deverão ficar livres até às 10h00 
do dia de saída. A entrega das chaves é feita dentro do 
horário normal de funcionamento na recepção ou em 
local a indicar.

U – REGIME DE ALOJAMENTO
Nas viagens organizadas em regime de SA (só alojamen-
to), APA (alojamento e pequeno-almoço), MP (alojamen-
to, pequeno-almoço e jantar), PC (alojamento, peque-
no-almoço, almoço e jantar) e TI (tudo incluído), nunca 
estão incluídas nos preços as refeições que coincidam 
com as horas de voo, transporte de e para os aeroportos 
ou de espera de ligações. Regra geral e salvo outra indi-
cação, os regimes de MP, PC e TI não incluem bebidas e 
extras de carácter pessoal.

V – CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS
Nas viagens organizadas em que seja utilizado transpor-
te aéreo e salvo condições diferentes mencionadas no 
programa aplicam-se as seguintes condições para uma 
criança partilhando quarto duplo com 2 adultos:
Dos 0 aos 02 anos incompletos - conforme indicado nos 
descritivos (sendo que não ocupam lugar no meio de 
transporte e que os serviços utilizados nos hotéis, res-
taurantes, etc. sejam pagos directamente pelos seus 
acompanhantes)
 Dos 02 aos 12 incompletos - conforme indicado nas 
tabelas.

W - TAXAS DE AEROPORTO, SEGURANÇA E SOBRE-
TAXA DE COMBUSTÍVEL (YQ)
Os preços dos pacotes publicados neste programa já 
incluem taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de 
combustível (YQ) com base em valores determinados à 
data da impressão do mesmo sujeito a alteração legal 
conforme indicado na rubrica “Alterações ao Preço” 
(ponto J). Quando por motivos alheios à agência organi-
zadora não seja possível incorporar no preço as taxas de 
aeroporto ou outras locais, as mesmas serão sempre in-
formadas, a título indicativo, no início deste programa.

X - IVA
Os preços mencionados nos programas reflectem já o 
Imposto de Valor Acrescentado à taxa actual (23%), nos 
casos em que se apliquem.

Y - VALIDADE
Programas válidos de acordo com as datas mencionadas 
em cada programa.

DATA DE PUBLICAÇÃO
15 de Junho de 2017.

NOTA
As presentes condições gerais poderão ser complemen-
tadas por quaisquer outras específicas desde que devi-
damente acordadas pelas partes.
Preços publicados podem sofrer alteração devido às 
constantes mudanças efectuadas pelas companhias 
aéreas, quer nas classes utilizadas na construção des-
tas promoções, quer nas taxas das mesmas ou devido a 
alterações cambiais. Valores do catálogo a reconfirmar 
no momento da reserva; Não acumulável com outras 
ofertas; Substitui e anula todos os anteriores; Lugares 
limitados à disponibilidade da hotelaria e companhia 
aérea; Preços válidos para as condições descritas salvo 
erro tipográfico.

IMPORTANTE
Os preços constantes desta brochura foram contratados 
na base de apartamento/quarto standard e na classe 
económica relativamente ao transporte aéreo. Para 
qualquer situação de upgrade não mencionado, consul-
te-nos. Alertamos ainda para o facto da Sonhando, S.A., 
aleatoriamente, e em caso de disponibilidade, oferecer 
upgrades aos seus clientes. Contudo estes upgrades são 
sempre sujeitos a reconfirmação no acto de check-in 
não dando direito a qualquer tipo de reembolso em caso 
de indisponibilidade de última hora. A Sonhando S.A. 
apenas é responsável pelo cumprimento dos serviços 
efectivamente pagos pela Agência de Viagens.

PROVEDOR DO CLIENTE
A Sonhando S.A. aderiu ao Provedor do Cliente das Agên-
cias de Viagens. As reclamações deverão ser apresenta-
das no prazo máximo de 20 dias a contar do fim da via-
gem a que respeita, por escrito, para a seguinte morada: 
Rua Duque de Palmela, nº2 - 1ºDtº, 1250-098 Lisboa.
As Reclamações são objecto de apreciação preliminar de 
modo a avaliar a sua admissibilidade sendo indeferidas 
aquelas que manifestamente sejam de má fé ou despro-
vidas de fundamento. As decisões do Provedor do Cliente 
são sempre comunicadas por escrito à agência em causa 
e esta deverá corrigir a situação irregular, se existir, no 
prazo de 30 dias a contar da notificação da decisão.

SEGURO MULTIVIAGENS BÁSICO
Todas as nossas viagens incluem seguro multiviagens BÁ-
SICO. Consulte a informação detalhada sobre as condi-
ções deste seguro e de outros opcionais na nossa página 
“Seguros” ou peça à sua agência de viagens.
(Exclui programas só de estada).


