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Oferecemos aqui um conjunto de encantadoras viagens, 
desenhadas com muito cudidado, incluindo Portugal, um 
dos destinos mais trendy da atualidade, que cada ano re-
cebe vários Prémios Internacionais.

Poderá ainda conhecer alguns dos locais mais belos da 
Itália, onde a gastronomia, a moda e a arte são famosas, 
visitar adoráveis cidades como Praga e Berlim, ou possui-
doras de uma cultura exótica, como Istambul e Marrake-
ch, deixar-se transportar no tempo dirigindo um Citroën 
2 CV pelas aldeias mais belas da França ou ainda conhecer 
as grandes marcas automóveis alemãs.

Todas as nossas propostas são elaboradas com a constan-
te preocupação em oferecer o melhor da gastronomia lo-
cal, com restaurantes cuidadosamente escolhidos e várias 
experiências surpreendentes e improváveis.

E sempre com atenção à cultura e modo de vida local e 
respeitando práticas de harmonia com a natureza.

Além das sugestões nas próximas páginas, a nossa equi-
pa está sempre disponível para desenhar a viagem Tailor 
Made de acordo com as suas preferências!

Viagens Collection, Private & Self Drive
É com muito prazer que lhe apresentamos a nossa coleção de viagens COLLECTION, PRIVATE 
e SELF DRIVE para 2020, com várias propostas diferenciadas.

Toscânia | Itália
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Esta é a nossa proposta para quem pretende viajar em 
privado, com tudo organizado e sem ter de se preocupar 
com detalhes, acompanhado por alguém que o ajudará a 
descobrir a região visitada, na maior tranquilidade e com 
mais tempo onde desejar.

Hotéis | Também aqui terá as opções Platinum e Gold

Nestas viagens será acompanhado por um dedicado Motorista 
de turismo, que lhe dará todas as explicações sobre os locais vi-
sitados, exceto no interior dos monumentos e palácios.

Em algumas viagens poderá ainda optar por uma solução do tipo 
Self Drive, para gerir a viagem à sua vontade.

Private

São as nossas viagens em Pequenos Grupos, limitados a 22 
passageiros, em datas predefinidas, com hotelaria bouti-
que e luxo e acompanhadas pelos nossos Guias especialis-
tas na região.

Conseguimos assim ter o máximo de espaço nos autocarros, utili-
zar hotéis charmosos onde os grupos maiores não cabem, abrindo 
ainda a possibilidade de visitar pequenos museus privados ou a 
casa dos habitantes de uma região.

Guias experientes e sempre disponíveis | As nossas viagens Col-
lection são sempre acompanhadas por um Guia exclusivo. São 
pessoas cultas, experientes, amigáveis e profissionais, totalmente 
dedicados. Além disso, um grupo menor permite mais interação 
com o Guia, que estará mais disponível, criando um ambiente mais 
agradável.

Hotéis boutique e luxo | Na série COLLECTION todos os hotéis 
são escolhidos para lhe proporcionar o máximo conforto, não ne-
cessariamente que sejam apenas luxuosos, mas que tenham aque-
la parede com frescos medievais ou um piso em mosaicos roma-
nos, ou que se situem de frente para um edifício notável ou uma 
paisagem deslumbrante, ou ainda que sejam sustentáveis.

Dois níveis de hotéis: Platinum & Gold | Na opção Platinum utili-
zamos hotéis de luxo ou boutique. Na opção Gold usamos hotéis 
de 4*, ou 4*design, sempre bem localizados e também alguns de 5*. 

Collection

A opção ideal para quem prefere estar ao controlo, com 
um roteiro definido, tudo reservado, dirigindo um carro 
pelas estradas de Portugal ou um icónico Citroën 2CV 
através das belas paisagens de França.

Self Drive

Longitude9
Travel Design



4 Longitude9 | Travel Design

Santorini | Grécia



5

6 Portugal | Arte, Gastronomia e Jóias

10 Portugal | Exclusivo

14 Portugal |  Palácios e Conventos, 
Reis e Rainhas

16 Espanha | O Caminho de Santiago
Travessia Náutica Jacobeia

18 Marrocos | Um Chá no Deserto

19 Marrocos | O Exotismo de Marrakech

20 França |  As mais Belas Aldeias
Paris a Cannes e Nice

22 Paris, Amesterdão, Berlim & Moscovo
 | Champagne, Diamantes & Caviar

26 Itália | Bolonha Gourmet & Ferrari

28 Leste Europeu | Império Austro-Húngaro 

30 Leste Europeu | Budapeste, Polónia &  
Berlim

32 Leste Europeu | Maravilhas da Europa 
Central

34 Alemanha | Paixão Automóvel: Audi, 
BMW, Mercedes & Porsche

35 Alemanha | Comboios com História

36 Noruega & Suécia | Fiordes Fabulosos
& Estocolmo

38 Escandinávia & Rússia | Escandinávia 
Fabulosa e Rússia Imperial

42 Turquia | Magia de Istambul & Capadócia

44 Turquia | Fantástica Turquia 

46 Grécia | Atenas, Mykonos & Santorini

Selecione a Sua Viagem…

Toscânia | Itália
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1ºDIA | Chegada ao Porto
Chegada ao aeroporto ou estação de comboios no Porto e transfer 
privativo ao hotel. Em hora a combinar teremos um jantar de boas-
-vindas. Alojamento. 

2º DIA | Porto · Braga · Guimarães
Saída para visita panorâmica da cidade. Veremos a estação de S. 
Bento e a Avenida dos Aliados, com o imponente edifício da Câmara 
e a estátua equestre de D. Pedro IV, o bairro da Foz e a marginal do 
rio Douro até ao bairro da Ribeira. Visita do Palácio da Bolsa, com 
o exótico salão árabe (entrada incluída). Cruzando a ponte D. Luís, 
chegamos a Gaia, onde se encontram as caves do Vinho do Porto. 
Visita e degustação numa das caves. Tempo livre para almoçar e iní-
cio da viagem para Braga, onde conheceremos o belíssimo Santuário 
barroco do Bom Jesus. Seguimos para o centro histórico da capital 
do Minho e centro religioso mais antigo do país, onde terminamos a 
visita com os Jardins de Santa Bárbara e a velha Sé. Depois de tempo 
livre para passear pelo centro, continuamos para Guimarães, berço 
de Portugal. Instalação no hotel. Restante dia livre.

3º DIA | Guimarães · Amarante · Vila Real · Douro
Visita da cidade de Guimarães, considerada berço da Nação, onde 
nasceu o primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques. Início de um 
passeio no Castelo e Capela de São Miguel, passando pelo palácio 
dos Duques de Bragança, até ao harmonioso centro histórico, Patri-
mónio da Humanidade. Prosseguimento da viagem até Amarante, 
para almoço no restaurante Largo do Paço (1* Michelin). Atraves-
sando a Serra do Marão, chegamos a Vila Real e ao Palácio de Ma-
teus, para visita dos jardins. Continuando para o espetacular Vale 
do Douro, a mais antiga região DOC do mundo, também Património 
da Humanidade, veremos as maravilhosas paisagens com vinhas em 
socalcos, que produzem o famoso Vinho do Porto e alguns dos me-
lhores vinhos de mesa do mundo. Alojamento.

4º DIA | Vale do Douro
Transfer a uma Quinta do Douro para visita à propriedade, seguida 
de uma “prova cega” de vinhos e almoço enogastronómico. Os me-
lhores vinhos do Douro são produzidos a partir de uvas cultivadas 
nas margens do rio. Depois do almoço na quinta, regressamos ao ho-
tel. Restante tarde livre para aproveitar o seu hotel e descansar, ou 
ainda fazer um relaxante passeio de barco. Alojamento.

5º DIA | Vale do Douro · Viseu · Aveiro · Ílhavo
Continuação da viagem até Viseu, para um passeio a pé pelo encan-
tador centro histórico, conhecida pelo vinho do Dão e por ter sido o 
local onde viveram os Lusitanos, que resistiram às investidas das le-
giões romanas. Visita do Museu Grão Vasco, onde poderemos apre-
ciar algumas das mais importantes obras da pintura portuguesa, dos 
séc. XV a XX, com ênfase para a “Adoração dos Reis Magos”, em que 
Baltazar é retratado com adornos de um índio tupinambá, já que foi 
pintado em 1506, poucos anos após a descoberta do Brasil. Almoço 
em restaurante local. Continuação para Aveiro, cidade dos canais, 
dos doces de ovos, dos barcos moliceiros e das salinas. Paragem para 
provar um “barquinho” ou uma “barrica”, deste doce conventual. 
Breve trajeto para a região de Ílhavo, onde se situa a Fábrica da fa-
mosa Porcelana Vista Alegre. Visita do novíssimo Museu, instalado 
nos antigos fornos da fábrica, que nos mostrará toda a história desta 
desta famosa manufatura. Alojamento.

NOTA:

Na opção Gold o alojamento será em Aveiro

Portugal
Arte, Gastronomia e Jóias

10 DIAS DE VIAGEM

Porto · Braga · Guimarães · Amarante · Vila Real · Vale do Douro 
· Viseu · Aveiro · Ílhavo · Coimbra · Fátima · Óbidos · Lisboa · 
Sintra · Cascais · Estoril

Partidas COLLECTION Platinum
2020 |   04 Abr, 20 Jun, 15 Ago, 17 Out 

Partidas PRIVATE & SELF DRIVE Platinum & Gold
A pedido

Chiado | Lisboa

Oporto

Aveiro

Fátima

Guimarães
Vila Real

Lisboa

Portugal Exclusivo

História de Reis, rainhas e palácios

Porto

Marialva

Viseu

Coimbra

Região 
de Óbidos

Lisboa

Évora

Porto

Aveiro

Coimbra

Fátima

Vila 
Viçosa

Guimarães

Braga

Lisboa

Évora

Braga

Portugal Gastronomia e joias
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6º DIA | Ílhavo · Coimbra · Alvados
Saída para visita ao Museu Marítimo e ao Aquário dos Bacalhaus, 
onde poderemos observar este peixe tão apreciado da nossa gastro-
nomia. Continuação para a Quinta do Encontro, localizada no cora-
ção da região da Bairrada, onde faremos uma visita e degustação, 
seguida de almoço, que inclui o famoso leitão assado, regado pelos 
excelentes vinhos produzidos na vinícola. De tarde, continuação 
para Coimbra, onde conheceremos uma das cidades universitárias 
mais famosas da Europa, com visita da fantástica Biblioteca Barro-
ca, onde se guardam alguns dos livros mais raros do país. Passando 

Rio Douro | Porto

Uma viagem única para descobrir o que Portugal 
tem de melhor, em excelentes hotéis boutique e 
luxo, com refeições gourmet, incluindo o famoso 

leitão à Bairrada, a visita de vinícolas e de uma 
quinta do Douro

Porcelana Vista Alegre | Ílhavo

ao lado de Fátima, chegaremos ao nosso hotel, com um design e 
localização privilegiados. Esta noite temos uma nova experiência e 
oportunidade de dar largas aos nossos dotes cilinários, preparando 
o nosso jantar, acompanhados pelo Chef residente. Alojamento. 

NOTAS: Nos dias em que a Biblioteca esteja fechada devido a eventos da Uni-

versidade, visitaremos a Sala dos Capelos e a Capela de S. Miguel.

Na opção Private, o almoço de leitão será servido em restaurante da região e 

o alojamento será em Tomar, com jantar no hotel.

7º DIA | Alvados · Fátima · Óbidos · Lisboa
Partida para visita ao famoso Santuário de Fátima, que em 2017 co-
memorou 100 anos das aparições da Virgem Maria. Tempo livre para 
visita e continuação para Óbidos, bela vila medieval rodeada de mura-
lhas, inicialmente construídas no séc. XI. Passeie pelas ruelas brancas 
repletas de vasos floridos e desfrute de uma ginjinha (incluído), en-
quanto contempla as ruas de calçada desta vila fortificada. Continua-
ção para Lisboa e alojamento.

8º DIA | Lisboa · Queluz · Sintra · Cascais · Estoril
Hoje temos um dia inteiro de visitas. Começaremos por Queluz, para 
visita do Palácio Real. Seguimos para a vila de Sintra, que graças ao 
clima ameno, atraíu a nobreza portuguesa, que ali construiu vários 
palácios. Tempo livre para passear. Continuação até Cascais, uma 
das áreas residenciais mais elegantes do país. Almoço livre e con-
tinuação ao longo da costa do Estoril. Regresso a Lisboa para visi-
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Palácio da Pena | Sintra

ta da capital portuguesa, incluindo a Torre de Belém, o Padrão dos 
Descobrimentos e o Mosteiro dos Jerónimos (visita da igreja). Tem-
po livre para provar o famoso “pastel de Belém”. Continuando pela 
Praça Marquês do Pombal, a Avenida da Liberdade, repleta de lojas 
de grife chegaremos à Baixa Pombalina, onde se situam a Praça dos 
Restauradores, a Praça do Rossio e finalmente a Praça do Comércio. 
Alojamento.

9º DIA | Lisboa
Dia livre para conhecer a cidade de Lisboa à sua vontade, visitar al-
gum museu, fazer compras ou apenas descansar. Esta noite teremos 
o nosso jantar de despedida num restaurante gourmet do centro, 
com menu desgustação e vinhos incluídos. 

10º DIA | Saída de Lisboa
Pequeno-almoço. Em hora a definir, transfer ao aeroporto ou estação 
de comboio para a sua viagem de regresso. Boa viagem!

INCLUÍDO EM COLLECTION, PRIVATE & SELF DRIVE
9 noites nos hotéis mencionados no quadro (ou similares)
Pequeno-almoço buffet diário 
Transporte em autocarro de luxo (carro ou van em Private & Self Drive)
Acompanhamento de Guia português durante a viagem (motorista de tu-
rismo em Private)
Transferes privativos de chegada e de partida
Jantar de boas-vindas no 1º dia no Porto
3 almoços e/ou jantares como descrito no programa
Almoço no restaurante Largo do Paço, 1* Michelin
Prova cega de vinhos e almoço enogastronómico em Quinta do Douro
Visitas de acordo com o programa, com entradas incluídas 
Todas as taxas hoteleiras e de cidade
Jantar gourmet de despedida em Lisboa, com bebidas
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

*NB*
Viagem com opção SELF DRIVE

Platinum · Hotéis Previstos

Porto Infante de Sagres 5*

Guimarães Pousada Histórica de Guimarães

Região do Douro Hotel Vintage House 5*

Ílhavo Hotel Montebelo Ílhavo Vista Alegre 5*

Alvados Hotel Cooking & Nature 4* S

Lisboa Hotel Tivoli Liberdade 5*

Gold · Hotéis Previstos

Porto Hotel do Teatro 4*S

Guimarães Hotel de Guimarães 4*

Vale do Douro Hotel Vila Galé Collection Douro 4*

Aveiro Hotel Moliceiro 4*S

Tomar Hotel dos Templários 4*

Lisboa Turim Liberdade 4*S



AV. DA LIBERDADE, 185
1269-050 LISBOA, PORTUGAL
T: +351 21 319 8770

ONDE O CORAÇÃO DE LISBOA ENCONTRA O SEU.
MAIS DE 80 ANOS DE CARISMA E HOSPITALIDADE DE EXCELÊNCIA.

WHERE THE HEART OF LISBON MEETS YOURS.
OVER 80 YEARS OF CHARISMA AND SUPERB HOSPITALITY.

L ISBOA
HOTEL

AVE N I DA  L IBERDA DE
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Portugal
Exclusivo

10 DIAS

Lisboa · Cascais · Sintra · Évora · Santarém · Óbidos · Coimbra · 
Viseu · Serra da Estrela · Belmonte · Marialva · Vale do Douro · 
Porto

Partidas COLLECTION Platinum
2020 | 09 Mai, 11 Jul, 05 Set, 07 Nov 

Partidas PRIVATE & SELF DRIVE Platinum & Gold
A pedido

1ºDIA | Chegada a Lisboa
Chegada ao aeroporto ou estação de comboio em Lisboa e transfer 
privativo ao hotel. Em hora a combinar teremos um jantar de boas-
-vindas. Alojamento.

2º DIA | Lisboa
De manhã, visita de Lisboa em que conheceremos os principais pon-
tos da capital portuguesa, a Praça Marquês de Pombal, a Avenida 
da Liberdade com as lojas das marcas mais famosas e a Baixa, que 
inclui a Praça do Rossio, a Praça do Comércio e toda a zona recu-
perada após o terremoto de 1755. Continuamos para o bairro de 
Belém, onde visitaremos o maravilhoso Museu dos Coches e a Igreja 
do Mosteiro dos Jerônimos, do séc. XVI. Tempo livre para provar um 
pastel de Belém. Viagem ao longo da bela Costa do Estoril até Cas-
cais, uma das zonas mais elegantes do país. Almoço livre. Seguimos 

então para Sintra, de Eça de Queiroz e de Lord Byron, que a apelidou 
de “glorious Eden”. Visita de um dos palácios reais antes de regressar 
a Lisboa. Alojamento.

3º DIA | Lisboa · Reguengos de Monsaraz · Évora
Através da panorâmica ponte 25 de Abril, entraremos na região do 
Alentejo e das paisagens de vinha, sobreiros, cereais, gado bovino e 
ovino. Continuamos até uma premiada Herdade Alentejana, locali-
zada em Reguengos de Monsaraz, bem no coração desta região de 

A história de Lisboa, as paisagens do Alentejo  
e seus vinhos, o charme de hotéis eco-chiques  

ou Country Houses, o lindo Vale do Douro  
e a azáfama da cidade do Porto

MAAT | Lisboa

Oporto

Aveiro

Fátima

Guimarães
Vila Real

Lisboa

Portugal Exclusivo

História de Reis, rainhas e palácios

Porto

Marialva

Viseu

Coimbra

Região 
de Óbidos

Lisboa

Évora

Porto

Aveiro

Coimbra

Fátima

Vila 
Viçosa

Guimarães

Braga

Lisboa

Évora

Braga

Portugal Gastronomia e joias
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gado, cereais, cortiça e excelentes vinhos. Começaremos por fazer 
uma visita da vinícola e da sua estrutura,  incluindo o lagar, antes 
de uma degustação dos vários azeites ali produzidos. Segue-se um 
almoço enogastronómico, em que a criatividade é totalmente colo-
cada na reinvenção dos pratos tradicionais portugueses, com har-
monização de vinhos da Herdade. No final do almoço, continuação 
para Évora e instalação no maravilhoso hotel que selecionámos para 
esta noite.

4º DIA | Évora · Santarém · Região de Óbidos
Saída para visita do centro histórico de Évora. Cidade-museu com 
ocupação desde a Idade da Pedra, foi um importante povoado na 

época romana e posteriormente nas épocas visigótica, muçulmana 
e finalmente cristã. Passeio a pé pelo centro que permitirá conhe-
cer o Templo Romano, a Catedral, a Praça do Giraldo e, finalmente, 
a Igreja de S. Francisco, com a peculiar Capela dos Ossos. Tempo 
livre para almoçar. Seguidamente partiremos para Santarém, onde 
visitaremos a Igreja da Graça, local da sepultura de Pedro Álvares 
Cabral. Continuação para o nosso hotel na região de Óbidos. Jantar 
e alojamento.

5º DIA | Região de Óbidos
Pequeno-almoço e saída para um passeio matinal ao extraordinário 
complexo da Quinta dos Loridos, onde se encontra o maior jardim 
oriental da Europa, o impressionante Bacalhôa Buddha Eden. Com 
cerca de 35 hectares, o jardim apresenta budas, pagodes, estátuas 
de terracota e várias esculturas cuidadosamente colocadas entre a 
vegetação, tudo propriedade da coleção do Comendador Joe Berar-
do, além de muitas esculturas de artistas plásticos famosos, como 
Joana Vasconcelos, Alexander Calder, Fernando Botero, Tony Cragg, 
Lynn Chadwick, Allen Jones e muitos outros. No final do passeio, re-
gresso ao hotel e restante dia livre. Alojamento.

6º DIA | Região de Óbidos · Óbidos · Coimbra · Viseu
Saída para Óbidos e visita deste bela vila medieval com as suas casas 
brancas, flores nas janelas, uma diversidade de lojas de artesanato 
e vários monumentos importantes, como a Igreja de Santa Maria, 
repleta de belos azulejos. Continuação para Coimbra e visita da sua 
famosa Biblioteca Barroca. Almoço livre e continuação para Viseu, 
no centro de produção da região DOC do Dão onde faremos um 
passeio pelo centro histórico, com entrada no Museu Grão Vasco. 
Jantar e alojamento.

NOTA: Nos dias em que a Biblioteca esteja fechada devido a eventos da Uni-

versidade, visitaremos a Sala dos Capelos e a Capela de S. Miguel.

7º DIA | Viseu · Serra da Estrela · Belmonte · Marialva
Partida para a região da Serra da Estrela, a montanha mais alta de Por-
tugal Continental, com quase 2.000 metros de altitude. É aqui que se 
produz o famoso “Queijo da Serra” e a lã da qual se fabricam têxteis 
desde o séc. XVIII, entre os quais o “Burel”. Paragem no alto da serra 
e continuação pela vertente oeste, até Belmonte, uma das aldeias his-
tóricas da região, berço de Pedro Álvares Cabral. Passeio pelo centro 

Arco Rua Augusta| Lisboa
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com o Castelo e antigo Paço dos Cabrais. Almoço livre. Pela tarde, saída 
para Marialva, outra belíssima aldeia histórica e Alojamento nas Ca-
sas do Côro em casas tradicionais de pedra, totalmente restauradas 
com muito bom gosto, elegância e todo o conforto moderno.
Jantar incluído. Aproveite para tomar um aperitivo no bar da piscina 
exterior, contemplando o castelo e a paisagem. Alojamento.

8º DIA | Marialva · Vale do Douro · Porto
Saída para o vale do Douro, por uma estrada que nos proporciona 
belas paisagens de vinhas. Na chegada ao rio dirigimo-nos a uma 
Quinta, onde iremos conhecer o modo como se cultiva a vinha na 
mais antiga DOC do mundo e todo o processo de produção destes 
famosos néctares. Inclui almoço enogastronómico na quinta. De tar-
de continuamos ao longo do Douro para a cidade do Porto, capital 
do Norte de Portugal e cidade que está na origem do nome do nosso 
país.

9º DIA | Porto
Visita à cidade do Porto, que inclui o Palácio da Bolsa, com o seu belo 
Salão Árabe (entrada) e uma Cave de Vinho do Porto com degusta-
ção. Tarde livre. Para celebrar o final desta bela viagem, teremos um 
jantar gourmet incluindo bebidas num excelente restaurante do 
Porto.

10º DIA | Saída do Porto
Transfer privado ao aeroporto ou estação ferroviária para a sua via-
gem de regresso. Boa viagem e obrigado por confiar em nós !

Casas do Côro | Marialva

Platinum · Hotéis Previstos

Lisboa Hotel Tivoli Lisboa 5*

Évora Convento do Espinheiro Hotel & Spa 5*

Região de Óbidos Marriott Praia d’El Rey & Spa 5*

Viseu Pousada Histórica de Viseu

Marialva Casas do Côro Country Houses

Porto Infante de Sagres 5*

Gold · Hotéis Previstos

Lisboa Turim Liberdade 4*

Évora M’Ar de Ar Muralhas 4*

Região de Óbidos Marriott Praia d’El Rey Golf & Spa 5*

Viseu Hotel Palácio dos Melos 4*

Marialva Casas do Côro Country Houses

Porto Hotel do Teatro 4*

INCLUÍDO EM COLLECTION, PRIVATE & SELF DRIVE
9 noites nos hotéis mencionados no quadro (ou similares)
Pequeno-almoço buffet
Transporte em autocarro de luxo (carro ou van em Private & Self Drive)
Acompanhamento de experiente Guia português durante a viagem (moto-
rista de turismo nas partidas Private)
Transferes privados de chegada e de partida
Jantar de boas-vindas
Almoço e experiência enogastronómica no Alentejo
Almoço  enogastronómico e visita de uma Quinta do Douro
3 jantares como descrito no programa
Jantar gourmet de despedida no Porto com bebidas
Visitas de acordo com o programa, com entradas incluídas
Todas as taxas hoteleiras e de cidade
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

*NB*
Viagem com opção SELF DRIVE
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Casas do Côro | Marialva

%
AtÉ

M A I S  D E  1 5 0 
M A R C A S  D E  M O D A

Armani - Asics - Bimba Y Lola - Calvin Klein - Carolina Herrera - Coach - Converse - Desigual - Furla 
Guess - Lacoste - Levi’s - Nike - Pepe Jeans - Puma - Purificacion Garcia - Reebok - Rockport 
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Portugal
Palácios e Conventos,  
Reis e Rainhas

9 DIAS

Guimarães · Braga · Porto · Aveiro · Buçaco · Coimbra · Fátima · 
Tomar · Abrantes · Crato · Vila Viçosa · Évora · Sintra · Cascais · 
Estoril · Lisboa

Partidas SELF DRIVE
2020 | Diárias de 2 Jan a 30 Out

1º DIA | Chegada ao Porto · Guimarães
À chegada ao aeroporto do Porto entrega do carro de aluguer e par-
tida até Guimarães, para check-in na Pousada Histórica Mosteiro de 
Guimarães, com a sua origem no século IX. Sugerimos conhecer o 
centro da cidade, ou aproveitar para apreciar as infra-estruturas do 
antigo convento e os seus jardins. Alojamento.
 
2º DIA | Guimarães · Braga · Porto · Guimarães
Depois do pequeno-almoço, desça à cidade para conhecer Guima-
rães, o “Berço da Nação”, onde nasceu D. Afonso Henriques, o pri-
meiro rei de Portugal. O centro histórico da cidade que a UNESCO 
tombou como Patrimônio Mundial, é um dos mais bem preservados 
da Europa. Siga depois até Braga, a cidade dos Arcebispos, com uma 
grande quantidade de igrejas, das quais destacamos a antiga Sé e a 
igreja do Bom Jesus do Monte, com a sua majestosa escadaria e uma 
vista lindíssima sobre a cidade. Aproveite para almoçar num dos res-
taurantes típicos do centro. De tarde, tome a auto-estrada direta-
mente até à cidade do Porto, segunda maior cidade de Portugal e 

que está na origem do nome da nação. Sugerimos que estacione num 
dos vários parques públicos no centro e faça um passeio a pé pela 
cidade, passando pelos mais emblemáticos monumentos e atrações 
turísticas, da Avenida dos Aliados até à Ribeira. Faça um passeio de 
barco “rabelo” e visite as conhecidas caves de Vinho do Porto. Jante 
no Porto ou regresse para jantar em Guimarães. Alojamento.

3º DIA | Guimarães · Aveiro · Buçaco · Coimbra
Após o pequeno-almoço, parta para Aveiro, uma das mais bonitas ci-
dades do litoral, com canais que atravessam a cidade onde deslizam os 
coloridos barcos moliceiros. Atravesse a região demarcada da Bairra-
da, visite a mata do Buçaco com o palácio que outrora foi a casa real de 
caça e um dos mais bonitos palácios românticos. Aproveite para almo-
çar na Mealhada, num dos restaurantes locais, onde o prato principal 
é o famoso “Leitão à Bairrada”. De tarde, siga até Coimbra, cidade dos 
estudantes com uma das mais antigas universidades da Europa. Esta-
cione o carro junto ao rio Mondego e suba até ao topo pelas ruelas do 
centro histórico, onde pode visitar a universidade. Atravesse de carro 

Costa Nova | Aveiro

Oporto

Aveiro

Fátima

Guimarães
Vila Real

Lisboa

Portugal Exclusivo

História de Reis, rainhas e palácios

Porto

Marialva

Viseu

Coimbra

Região 
de Óbidos

Lisboa

Évora

Porto

Aveiro

Coimbra

Fátima

Vila 
Viçosa

Guimarães

Braga

Lisboa

Évora

Braga

Portugal Gastronomia e joias
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Palácios, Castelos, Mosteiros e hotéis de charme e 
luxo. Paisagens e lugares de grande beleza, com um 
povo simpático e acolhedor. Os ingredientes ideais 

para uma viagem tranquila, a seu ritmo, dirigindo 
um carro pelas estradas de Portugal

para a margem sul do rio Mondego para se hospedar na Quinta das 
Lágrimas, palácio que testemunhou a tragédia mais romântica da 
história de Portugal, entre D. Pedro e D. Inês de Castro. Alojamento.
 
4º DIA | Coimbra · Fátima · Tomar · Abrantes · Crato
Depois do pequeno-almoço continue para o interior de Portugal, 
fazendo uma primeira paragem em Fátima para visitar o santuário 
mariano. Siga depois para Tomar e visite o Convento de Cristo, casa 
dos Templários, a Ordem de Cristo, de crucial importância na épo-
ca dos Descobrimentos. Continue a viagem, passando em Abrantes 
para a margem sul do rio Tejo, até chegar a Flor da Rosa, pequena 
localidade no Alto Alentejo, no concelho do Crato, onde se encontra 
a Pousada Flor da Rosa, convento acastelado que está ligado à re-
conquista de Portugal aos Mouros.
 
5ª DIA | Crato · Vila Viçosa · Évora · Sintra
Partida em direção ao sul. Em Alter do Chão tem a possibilidade de 
conhecer a Coudelaria de Alter (exceto à 2ª feira), fundada pelo Rei 
Dom João V em 1736, com toda a elegância dos famosos cavalos Lu-
sitanos. Continue para Évora, a principal cidade no Alentejo. Passeie 
pelo seu centro histórico, rodeado de uma vasta cintura de mura-
lhas, uma valiosa herança cultural e Património da Humanidade. De 
tarde continue a travessia da vasta planície alentejana, até chegar a 
Sintra, a mais romântica vila portuguesa.
 
6º DIA | Sintra
Sintra é um dos lugares mais belos e românticos, cheio de magia e 
mistério. Também chamado de “Monte da Lua”, classificado pela 
UNESCO como “Paisagem Cultural, Património Mundial”. Dia livre 
para passear pelo centro histórico e visitar palácios deslumbrantes. 
Alojamento.
 
7º DIA | Sintra · Cascais · Lisboa
Siga ao longo da costa, passando pelo Cabo da Roca – o ponto mais 
ocidental do continente europeu – e pela praia do Guincho, até à vila 
de Cascais para uma paragem. Aproveite a beleza desta localidade 
junto ao mar e almoce num dos muitos restaurantes locais. De tarde, 
siga ao longo da costa, passando por Estoril, até chegar a Lisboa, ao 
bairro monumental de Belém. Pare para conhecer o Padrão dos Des-
cobrimentos, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos. Não deixe 
de provar os famosos “Pastéis de Belém” na pastelaria de onde são 
originários. No final da tarde dirija-se ao centro da cidade para entre-
gar o carro de aluguer. Alojamento.
 
8º DIA | Partida de Lisboa
Após o pequeno-almoço e em hora a determinar, transporte priva-
tivo ao aeroporto internacional de Lisboa. Boa viagem de regresso.

Palácio Seteais | Sintra

Pousada Mosteiro do Crato | Crato

SELF DRIVE · Hotéis Previstos

Guimarães Pousada Histórica Mosteiro de Guimarães

Coimbra Hotel Quinta das Lágrimas 5*

Crato Pousada Mosteiro do Crato

Sintra Hotel Tivoli Palácio de Seteais 5*

Lisboa Pousada de Lisboa

INCLUÍDO EM SELF DRIVE
7 noites em hotéis de 5* e Pousadas, em quarto duplo
Pequeno-almoço buffet diário
Carro de aluguer do 1º ao 7º dia “Premium” (Mercedes C CDI, ou similar) 
com quilometragem ilimitada; seguro de colisão (CDW) e de roubo (LW)
Transfer privado de saída
Todas as taxas hoteleiras (exceto taxas de cidade, quando aplicáveis)
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Oporto

Aveiro

Fátima

Guimarães
Vila Real

Lisbon

Caminho de Santiago

História de Reis, rainhas e palácios

 

Lisboa

Oporto

Aveiro

Coimbra

Fátima

Vila 
Viçosa

Guimarães

Braga

Lisbon

Évora

Braga

Portugal Gastronomia e joias

Santiago de
Compostela

Vigo

Baiona

Portonovo

Villanova de Arousa

ESPANHA

PORTUGAL

Cabo de Cruz

Porto

5 DIAS

Porto · Vigo · Cangas · Ilhas de Cíes · Baiona · Ilhas de Ons 
· Sanxenxo · Portonovo · San Vicente do Mar · Vilanova de 
Arousa · Cabo de Cruz · Pontecesures · Milladoiro · Santiago 
de Compostela

Partidas PRIVATE
2020 |  07 Abr, 12 Mai, 16 Jun, 08 Set
                Jul & Ago a pedido

1º DIA | Porto · Vigo
Transfer da cidade do Porto para Vigo, onde o barco espera ancora-
do no Real Clube de Vigo. Dependendo da hora de chegada, poderá 
acomodar-se no barco, deixar a sua mala a bordo e aproveitar o dia 
para conhecer a cidade, o centro histórico, a zona do porto e as ruas 
principais, ou fazer uma visita guiada. Jantar livre
Noite  a bordo do veleiro em Vigo.

2º DIA | Vigo · Cangas · Ilhas de Cíes · Baiona
Começamos o Caminho à vela: Partimos de Vigo rumo a Baiona 
(Monte Real Club de Yates de Baiona). Parada para colocar o carim-
bo na nossa credencial em Cangas e conhecer esta vila de marinhei-
ros. Seguidamente rumamos às Ilhas Cíes (Parque Nacional Maríti-
mo Terrestre das Ilhas Atlânticas de Galiza) e almoçamos fundeados 
neste paraíso sem igual. Ao entardecer, navegação para atracar na 
vila de Baiona, onde carimbamos a credencial e passamos a noite. 
Jantar livre.
Noite a bordo do veleiro em Baiona. (Distância: 20/25 milhas)

O Caminho de Santiago
Travessia Náutica Jacobeia

3º DIA | Baiona · Ihas de Ons · Sanxenxo · Portonovo
Hoje partimos de Baiona rumo às Ilhas de Ons (Parque Nacional Ma-
rítimo Terrestre das Ilhas Atlânticas de Galiza) e fazemos uma para-
da para almoçar e degustar a sua famosa gastronomia. Pela tar de 
escalamos em Sanxenxo para carimbar a nossa credencial e fazer um 
passeio. Ao entardecer saimos para Portonovo, onde passaremos a 
noite. Jantar livre.
Noite a bordo do veleiro em Portonovo. (Distância: 26/30 milhas.

Velejando | O Caminho de Santiago
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Pura diversão | O Caminho de Santiago

Um maneira divertida de fazer a peregrinação a 
Santiago de Compostela, desfrutando do melhor da 

Galiza, em harmonia com a natureza 

4º DIA | Portonovo · San Vicente do Mar · Villanova de Arou-
sa · Cabo de Cruz (Boiro)
Saimos de Portonovo rumo a San Vicente do Mar para carimbar a 
nossa credencial e fazer um passeio por esta lindíssima zona da cos-
ta. Continuamos navegando até entrar na ria de Arousa, onde desde 
o barco, observaremos o ilhote de Rúa, o Xidoiro Areoso e, finalmen-
te, a Ilha de Arousa, onde fundeamos para um picnic a bordo. Pela 
tarde, parada no porto de Vilanova de Arousa para carimbar a nossa 
credencial e ao entardecer, navegaremos até ao porto de Cabo de 
Cruz (Boiro) onde pernoitamos. Jantar livre.
Noite a bordo do veleiro em Cabo de Cruz (Distância: 30/35 milhas)

5º DIA | Cabo de Cruz · Pontecesures · Milladoiro · Santiago 
de Compostela
Esta manhã despedimo-nos do nosso capitão e estará uma lancha a 
aguardar-nos para fazer a subida rio Ulla “La Traslatio”, que nos dei-
xará em Pontecesures. (12 milhas: 1 hora de navegação)
Neste ponto teremos um carro para levar-nos até Milladoiro (as ma-
las seguem para Santiago - local a combinar). Agora só nos falta o 
trajeto final obrigatório de 7km até à Catedral de Santiago de Com-
postela, onde pedimos o carimbo final na nossa credencial e recebe-
mos a Compostela.

 
INCLUÍDO EM PRIVATE
Transfer da cidade do Porto para o porto de Vigo
4 noites a bordo do veleiro, em cabines duplas, com café da manhã
3 almoços e um piquenique
Snacks (frutos secos, fruta) e água a bordo
Lençóis e sacos-cama nos camarotes
Seguro de embarcação, combustível e amarração nos portos
Visita e autorizações de fundear em Cíes e Ons – Parque Nacional Maríti-
mo Terrestre das Ilhas Atlânticas de Galiza
Subida do rio Ulla de Cabo de Cruz a Pontecesures em lancha
Transporte de carro de Pontecesures a Milladoiro
Transporte das malas até de Milladoiro a Santiago (local a combinar)
Credencial do peregrino que permitirá obter a Compostela



18 Longitude9 | Travel Design

Marrakech

Kasbah Tamadot

Marrakech

Ait Ben Haddou 

Ouarzazate

Skoura

Todra

Merzouga

Zagora

Marrocos
Um chá no Deserto

8 DIAS DE VIAGEM

Marrakech · Ait Ben Haddou · Skoura · Todra · Sahara · 
Merzouga · Zagora · Ouarzazate

Partidas PRIVATE Platinum & Gold
2020 | Diárias de 07 Jan a 20 Dez

O fascínio da mágica cidade de Marrakech, com uma 
viagem em veículo 4X4 ao Sahara e pernoite em um 

luxuoso acampamento no meio do deserto

1ºDIA | Chegada a Marrakech
Chegada ao aeroporto de Marrakech e transfer privativo ao hotel. Alo-
jamento.

2º DIA | Marrakech · Ait Ben Haddou · Skoura
Saída em veículos 4X4 em direção às montanhas do Alto Atlas passan-
do por minúsculas aldeias berberes, até à cidade fortificada de Ait Ben 
Haddou, declarada Património da Humanidade. Aqui foram rodados 
vários filmes como Lawrence da Arábia, a Múmia e muitos outros. De 
tarde, continuação para Ouarzazate, conhecida como a grande porta 
do deserto. Visita da Kasbah de Taourit e continuação para o grande 
Palmeiral de Skoura. Jantar e alojamento. 

3º DIA | Skoura · Todra · Duna do Sahara
Hoje saimos para as Gargantas do Todra, rodeadas por un vale repleto 
de palmeiras e de aldeias de adobe. Continuando, chegamos às dunas 
de Merzouga, onde faremos um passeio em dromedário até ao nosso 
acampamento námada, situado no meio de um verdadeiro mar de du-
nas (Erg Chebbi). Jantar e noite sob um espetacular manto de estrelas.
  

4º DIA | Merzouga · Zagora
Saída por áridas e interesantes paisagens pré-desérticas, repletas de 
acácias, até chegar ao Vale de Draa, onde as paisagens mudam para ver-
dadeiros oásis e palmeirais ao longo do vale e do rio Draa, o mais exten-
so do país. Jantar e alojamento.

5º DIA | Zagora · Ouarzazate · Marrakech
Partida em direção a Marrakech cruzando o Anti Atlas, com paragem 
em Ouarzazate. Breve passeio e continuação pelo porto de Tizi Ntichka, 
no Alto Atlas, para chegar a Marrakech ao final da tarde. Alojamento.

6º DIA | Marrakech
Saída para visita da “Pérola do Sul” com guia local. Veremos, o minarete 
da Koutoubia, o Palácio Bahia e os Túmulos Saadianos, após o que será 
servido o almoço no terraço de um restaurante tradicional. De tarde vi-
sitamos a Medersa Ben Youssef, o Jardim Secreto e os infinitos souks 
de cores e aromas perfumados na Medina. A visita termina na famosa 
Praça Jemaa El Fna, coração e teatro vivo de Marrakech.

7º DIA | Marrakech
Dia livre para continuar a descobrir esta fascinante cidade. Sugerimos 
conhecer os belíssimos Jardins de Majorelle, antiga residencia de Yves 
Saint-Laurent. Hoje terá o jantar de despedida num dos mais famosos 
restaurantes de Marrakech. 

8º DIA | Saída de Marrakech
Pequeno-almoço e transfer privativo ao aeroporto de Marrakech. Boa 
viagem de regresso!

Deserto | Sahara

INCLUÍDO EM PRIVATE
7 noites em quartos duplos nos hotéis mencionados
Pequeno-almoço buffet diário e meia pensão durante a viagem ao deserto, 
como mencionado no programa
Todos os transferes hotel/aeroporto/hotel privativos em veículo de luxo
Veículo 4X4 com motorista do 2º ao 5º dia
Carro de luxo à disposição no 6º e 7º dias
Guia local assistente de língua portuguesa ou espanhola do 2º ao 7º dia
Visita de cidade de Marrakech de dia inteiro
Entradas em todos os monumentos visitados
Jantar no restaurante Dar Yacout no 7º dia com bebidas
Transfer ao restaurante Dar Yacout em coche de cavalos e regresso em 
automóvel
Taxas de estadia
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

Platinum · Hotéis Previstos

Marrakech La Mamounia 5* L

Skoura Dar Ahlam 5*

Merzouga Luxury Desert Camp

Zagora Azalai Lodge 

Gold · Hotéis Previstos

Marrakech Villa Des Orangers 5*

Skoura Kasbah El Kabbaba 5*

Merzouga Luxury Desert Camp

Zagora Riad Dar Sofian 

NOTA: O hotel Dar Halam, em Skoura, está encerrado para férias durante o mês de Julho. Em sua substituição será o Kasbah El Kabbab.

La Mamounia | Marrakech
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Marrocos
O exotismo de Marrakech 

4 DIAS DE VIAGEM

Marrakech

Partidas PRIVATE Platinum & Gold
2020 | Diárias de 07 Jan a 20 Dez

Descubra por que tantos viajantes foram inspirados 
por este oásis no meio de uma região inóspita, 

os seus elaborados monumentos, os aromáticos 
mercados de especiarias, a azáfama dos souks 
na medina, os maravilhosos jardins, a deliciosa 

gastronomia e a fantástica Praça Jemaa El Fna com 
os encantadores de serpentes

1ºDIA | Chegada a Marrakech
Chegada ao aeroporto de Marrakech e transfer privativo ao hotel se-
lecionado. Para conhecer a magia desta cidade, nada melhor do que 
fazer um pequeno passeio à famosa Praça Djemaa El Fna ao pôr-do- 
-sol. Terá a companhia do seu guia, que lhe indicará o melhor local para 
apreciar toda a azáfama da Praça. Alojamento.

2º DIA  | Marrakech
Pequeno-almoço e visita da cidade, com guia local, incluindo os prin-
cipais pontos de interesse, bem como os Jardins de Majorelle, antiga 
residência de Yves Saint- Laurent e a possibilidade de um almoço ligei-
ro no Café de la Poste. Tarde livre para desfrutar do hotel ou passear 
pela Medina e ver as centenas de pequenas lojinhas cheias de artigos 
maravilhosos. 

3º DIA | Day Trip ao Kasbah Tamadot
Pequeno-almoço e saída para um day trip ao Alto Atlas, passando por 
várias aldeias berberes em pisé (barro e palha). Em cerca de 1h30 che-
gamos ao luxuriante Kasbah Tamadot, um verdadeiro oásis de luxo, 
com suas fontes, jardins de rosas, piscinas e bandejas recheadas de tâ-
maras. O kasbah já foi a casa do designer italiano Luciano Tempo, mas 
hoje em dia é propriedade de Sir Richard Branson, o dono da Virgin, 
que o encontrou ao tentar dar a volta ao mundo em um balão. Almo-
ço incluído e regresso a Marrakech. Restante tarde para desfrutar do 
hotel. Alojamento. Esta noite incluimos um jantar especial em um dos 
melhores restaurantes de Marrakech, frequentado pela família real.

4º DIA | Saída de Marrakech
Pequeno-almoço e transfer ao aeroporto para o seu voo de regresso. 
Boa viagem!

Marrakech

Kasbah Tamadot

Marrakech

Ait Ben Haddou 

Ouarzazate

Skoura

Todra

Merzouga

Zagora

INCLUÍDO EM PRIVATE
3 noites em quartos duplo deluxe nos hotéis mencionados
Pequeno-almoço buffet diário
Todos os transferes hotel/aeroporto/hotel privativos em veículo de luxo
Carro com motorista à disposição no 2º dia
Guia local assistente de língua portuguesa ou espanhola durante a estadia
Visita de cidade de Marrakech com almoço no Café de La Poste
Entradas em todos os monumentos visitados
Passeio ao Kasbah Tamadot com almoço incluído
Jantar no restaurante Dar Yacout no 3º dia
Taxas de estadia
Serviço de bagageiros (1 mala por pessoa)

Praça Jemaa El Fna | Marrakech

PRIVATE · Hotéis Previstos

Cat. 5* Platinum Cat. 5* Gold

Marrakech La Mamounia 5* L Villa Des Orangers 5*
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França
As mais Belas Aldeias
Paris · Cannes · Nice

O QUE SÃO AS MAIS BELAS ALDEIAS DE FRANÇA?

A história de “Les Plus Beaux Villages de France” começou em 1981 
com um encontro entre um homem e um livro.
Através desse livro, o presidente da câmara de Corrèze encontrou os 
meios para servir uma causa: unir energias e paixões para promover 
a extraordinária herança destas aldeias excepcionais e fornecer-lhes 
assim uma alternativa ao êxodo rural. Sessenta e seis municipios se-
guiram a ideia de Charles Ceyrac numa aventura que se oficializou 
em Março de 1982.
Hoje em dia a associação inclui 157 aldeias espalhadas por 21 regiões 
e 69 departamentos da França.

UM EVENTO EXCEPCIONAL

Assim, juntámo-nos à associação “Les Plus Beaux Villages de France” 
para organizar um rally excepcional, nos icônicos Citroën 2 CV: “A 
Rota das Aldeias, Paris-Cannes e Nice”.
O objetivo deste rally é o de visitar algumas das mais belas aldeias 
de França, de Paris a Nice, explorando a herança, o território, a gas-
tronomia, o artesanato e a hospitalidade que caraterizam o  modo 
de vida francês.
Uma deliciosa viagem, adequada a participantes de todo o mundo, 
com um ritmo tranquilo e agradável.

Sorgues 
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Venha desfrutar de uma viagem única conduzindo 
um carro icónico, que esteve em produção por mais 

de 50 anos, o Citroën 2 CV 

Paris

Vézelay

Lyons-la-forêt

Beuvron-en-Auge

Charroux

Salers

Sainte-Enimie

Les Baux de Provence
Gordes

Nice

Cannes

Paris

Paris - Canes

St. Paul Vence Nice
Mónaco

Paris Gênova
Rapallo

Milão

Como
Lugano

Stresa

Cannes

Nice-Milão

Deauville

Paris – Cannes
As mais Belas Aldeias de França

INCLUÍDO EM SELF DRIVE
1 noites de alojamento em Paris em hotel de 4*
Pequeno-almoço buffet diário
Alojamento em hotéis de charme e châteaux durante o rally
1 noite de alojamento em Nice em hotel de 4* Sup
Todos os transferes privativos entre aeroportos e hotéis
Citroën 2 CV para 2 pessoas durante 7 dias, incluindo combustível
Pensão completa durante o rally
Atividades e visitas incluindo entradas
Seguro de viagem e supervisão durante o rally
Assistência mecânica
Transporte de uma mala por pessoa (lembre que vai fazer uma viagem de 
carro e será mais confortável levar malas pequenas)
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
Guia Michelin
Empréstimo de telemóvel durante o rally
Cerimónia de entrega de prêmios

10 DIAS DE VIAGEM – 7 DIAS RALLY

Paris  · Vézelay · Charroux · Salers · Sainte-Enimie · Les Baux-
de-Provence · Gordes · Tourtour · Cannes · Nice

Partida SELF DRIVE
2020 | 09 Mai

1º DIA | Chegada a Paris
Chegada ao aeroporto de Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para 
os primeiros contatos com a “Cidade-Luz”. Alojamento. 

2º DIA | Início do Rally · Vézelay
Em hora a informar, transfer ao ponto de início do Rally, onde rece-
berá todo o material e instruções necessárias para começar a sua 
bela viagem, que hoje o levará até à Borgonha. Pensão completa. 
Alojamento.

3º DIA | Vézelay · Charroux
O destino de hoje é uma pequena aldeia tranquila da Auvergne. Pen-
são completa. Alojamento.

4º DIA | Charroux · Salers
Um belo dia de viagem até uma jóia toda construída em pedra local. 
Pensão completa. Alojamento.

5º DIA | Salers · Sainte-Enimie
Travessia do Parque Natural da Auvergne, com paisagens de grande 
beleza. Pensão completa. Alojamento.

6º DIA | Sainte-Enimie · Les Baux-de-Provence
Continuação da viagem até Les Baux-de-Provence, graciosa e miste-
riosa aldeia encravada no meio de uma região montanhosa, no alto de 
uma colina. Pensão completa. Alojamento.

7º DIA | Les Baux-de-Provence · Gordes
Prosseguimos viagem, deixando para trás a bela Les Baux, continua-
mos a caminho de Gordes, no alto de uma colina, com vistas surpreen-
dentes. Pensão completa. Alojamento.

8º DIA | Gordes · Tourtour
Seguimos para a Provence até Tourtour, com a sua bela praça central. 
Esta noite terá lugar a entrega do prémio à equipa vencedora do con-
curso que se desenrolou durante o rally. Pensão completa. Alojamento.

9º DIA | Tourtour · Cannes · Nice
Breve trajeto até à bela Cannes, capital do cinema, onde termina o 
Rally. Transfer para o seu hotel em Nice. Alojamento. 

10º DIA | Saída de Nice
Pequeno-almoço e tempo livre até à hora do transfer privativo ao 
aeroporto para o seu voo de regresso. Boa viagem!

Luberon | Gordes

SELF DRIVE · Hotéis Previstos

Paris Maison Malesherbes 4* boutique

Durante o Rally A informar 15 dias antes

Nice West End Promenade des Anglais 4* Sup

Gordes
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Champagne, 
Diamantes & Caviar
12 DIAS DE VIAGEM

PARIS · AMESTERDÃO · BERLIM · MOSCOVO

Partida COLLECTION Platinum
2020 |  31 jul

1º DIA | Chegada a Paris
Chegada ao aeroporto de Paris e transfer privado ao hotel. Tempo 
livre para os primeiros contatos com a “cidade luz”. Em hora a definir, 
cocktail de boas-vindas para apresentação do programa e conhecer 
os restantes participantes na viagem.

2º DIA | Paris
Visita guiada de Paris, em que reveremos algumas das praças e 
monumentos mais importantes da capital francesa, como a Av. des 
Champs Élysées, o Arco do Triunfo, a Praça da Concórdia, o Louvre, 
a Ópera Garnier, os Invalides,  com entrada no Museu d’Orsay, famo-
so museu dos impressionistas instalado na antiga estação do Quay 
d’Orsay. Terminamos a visita na Torre Eiffel, onde seré servido o nos-
so almoço. Tarde livre. Esta noite poderá aproveitar para conhecer o 
belíssimo show do Lido, “Paris Merveilles”, assinado por Franco Dra-
gone, antigo coreógrafo do Cirque du Soleil.

3ª DIA | Paris
Esta manhã terá à porta do hotel um dos mais emblemáticos carros  
franceses para uma visita privada da cidade: um Citroën 2 CV com 
chauffeur privé que o transportará através dos séculos de história da 

capital francesa pela Paris Secreta, dos bairros do Marais, Quartier 
Latin, e outros mais, com paragem no famoso Café de Flore, verdadei-
ra instituição da Rive Gauche, onde poderá tomar um café, terminan-
do no bairro de Montmartre. Poderá regressar ao hotel, ou ficar para 
almoçar em Montmartre. Tarde livre para passear. Esta noite inclui-
mos um jantar gourmet, com champagne, num dos mais antigos e fa-
mosos restaurantes de Paris, que contou com clientes como Voltaire, 
Robespierre ou Napoleão Bonaparte.

4º DIA | Paris · Amesterdão
Pequeno-almoço. Em hora a informar, traslado à estação para em-
barque no TGV com destino a Amsterdã. Na chegada em Amsterdã, 
traslado ao centro para começarmos a conhecer esta fascinante ci-
dade. E nada mais adequado do que a visita da mais importante fá-
brica de cerveja do país, a Heineken Experience, onde poderemos 
degustar duas cervejas, continuando com um belo passeio de barco 
pelos canais mais simbólicos da capital holandesa. No final, check-in 
no hotel e restante tempo livre. Esta noite temos o jantar reservado 
num dos mais tradicionais restaurantes da cidade, com vinhos e be-
bidas incluidas.

5º DIA | Amesterdão
Saímos para conhecer os pontos mais importantes da capital holan-
desa, com visita de uma fábrica de diamantes. Uma surpresa espera-
-nos. Seguidamente, para termos uma noção mais precisa da mestria 

Uma viagem de luxo e charme por 4 cidades 
inesquecíveis, aliado ao conforto do TGV em 
1ª classe, com hotéis de referência e várias 

experiências inesperadas

 
 

Paris

Amesterdão Berlim

Moscovo

Louvre | Paris



deste povo no controlo e domínio da água, já que cerca de dois ter-
ços de seu território está abaixo do nível do mar, vamos conhecer as 
aldeias a norte da capital. A primeira paragem será em Volendam, 
um típico porto de pescadores, onde teremos o nosso almoço num 
hotel tradicional. Depois de tempo livre para fotos, continuamos o  
nosso passeio até Zaanse Schans, um dos locais mais belos da Ho-
landa, verdadeiro deleite para os olhos, onde existe uma grande co-
leção dos tradicionais moinhos, casas e museus, tudo construído na 
arquitetura local, em madeira colorida. Durante o passeio faremos a 
visita de uma fábrica de queijos e tamancos. Regresso a Amesterdão 
e restante tempo livre. 

6º DIA | Amesterdão · Berlim
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, transfer privativo à 
estação central para embarque no TGV direto com destino a Berlim. 
Uma belíssima viagem que durará cerca de 6 horas, com o conforto 
de 1ª classe. Durante a viagem poderá aproveitar o bar e o restau-
rante do comboio. Wifi a bordo e serviço de jornais e revistas. Na 
chegada a Berlim, transfer privativo ao hotel.

7º DIA | Berlim
Saímos para conhecer a fascinante capital da Alemanha, cidade qua-
se totalmente destruída na IIª Guerra Mundial e centro da política e 
da Guerra Fria nos anos que lhe sucederam. A cidade estava dividida 
em 4 setores até à queda do Muro, que finalmente trouxe a liber-
dade aos seus habitantes. Hoje em dia Berlim é uma das mais fasci-
nantes cidade europeias, com uma imensidão de lugares elegantes, 
lojas de marca, excelentes restaurantes e galerias de arte e museus 
para todos os gostos. O nosso passeio guiado leva-nos a ver o centro 
histórico da cidade, onde se situava a antiga Berlim Oriental, com o 
Portão de Brandeburgo, o Reichstag (Parlamento Alemão), a célebre 
avenida Unter den Linden, com seus museus e palácios, a famosa Ga-
leria East Side (maior pedaço do Muro), o Checkpoint Charlie, onde 
se podia atravessar o Muro e a zona ocidental de Berlim, com a ave-
nida mais importante, a Kurfurstendamm e as suas lojas de marca 
e comércio de luxo. Não deixe de subir ao 6º piso do KaDeWe para 
almoçar. Tarde livre.

8º DIA | Berlim
Pequeno-almoço. Hoje vamos conhecer um dos principais museus 
da cidade: O Museu de Pergamo é, sem dúvida, o mais emblemáti-
co museu da cidade, reunindo uma das mais fantásticas coleções de 
obras do início da era cristã, achados na Antiga Babilónia e Suméria. 
O mais surpreendente de tudo são as Portas de Ishtar e a Via Pro-
cessional, oitava porta da cidade mesopotâmica da Babilónia, cons-
truída cerca de 575 a.C. por ordem do rei Nabucodonosor II. Após 
esta bela visita, faremos um curto passeio até à Praça Gendarmen-
markt, onde se situa a chocolataria mais famosa de Berlim. Restante 

tarde livre. Esta noite temos jantar marcado num dos restaurantes 
mais conhecidos da cidade, frequentado por atores de cinema e mui-
tas outras personalidades.

9º DIA | Berlim · Moscovo
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a informar, transfer ao 
aeroporto para o seu voo com destino a Moscovo (não incluído). Na 
chegada a Moscovo, transfer ao hotel e alojamento. 

10º DIA | Moscovo
Pequeno-almoço no hotel e início da visita privada pela cidade de 
Moscovo, em, que terá a oportunidade de ver muitas igrejas e ca-
tedrais ancestrais, algumas destas que datam do século XV, outras 
que foram restauradas e renovadas e convertidas em preciosos pa-

Amesterdão

Kremlin | Moscovo
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COLLECTION Platinum · Hotéis Previstos

Paris Hotel Scribe 5*

Amsterdã Hotel Estherea Amsterdam 4*S

Berlim Hotel Adlon Kempinski 5*

Moscou Four Seasons Moscovo 5*

INCLUÍDO EM COLLECTION Platinum
11 noites de alojamento em quarto duplo
Pequeno-almoço buffet diário
Transporte em autocarro de luxo
Todos os transferes entre aeroportos, hotéis e estações de comboio
Acompanhamento por experiente Guia em português
Bilhetes de TGV em 1ª classe Paris-Amesterdão e Amesterdão-Berlim
Cocktail de boas vindas
Almoço na Torre Eiffel
Passeio em Citroën 2 CV com motorista
Jantar com champagne e bebidas
Visita da Heineken Experience e passeio de barco pelos canais
Jantar com bebidas em restaurante tradicional em Amesterdão
Visita de Paris com entrada no Museu d’Orsay, visita de Amesterdão e de 
uma fábrica de diamantes, passeio às aldeias típicas com almoço e visita 
de uma fábrica de queijo, visita de Berlim, visita do Museu de Pergamo, 
visita de Moscovo com passeio no Metro, visita do Kremlin e do Museu 
da Armaria
Jantar com bebidas em Berlim
Show de danças tradicionais russas
Jantar de despedida com caviar
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

lácios, teatros, modernos edifícios de escritórios e hotéis.Também 
verá edifícios construídos na era do regime Soviético, tais como a 
Universidade Estatal, o Estádio Central em Luzhniki, onde foram 
celebrados os Jogos Olímpicos de 1980. Moscovo, com 10 milhões 
de habitantes, é uma cidade vasta e muitas vezes caótica. Durante 
o tour também visitará algumas das mais belas estações do Metro 
de Moscovo, algo que nenhum visitante deve perder. Após a visita 
do etro, regresso ao hotel e resto da tarde livre para atividades pes-
soais. No final da tarde saimos para assitir a um dos mais fantásti-
cos shows de danças russas, com um espectáculo de música, dança 
e cantos russos. Mais de 50 artistas em palco exibindo um luxuoso 
e variado guarda-roupa, conduzem-nos numa viagem inesquecível, 
através da história e cultura deste surpreendente país.

11º DIA | Moscovo
Pela manhã, visita interior ao território do Kremlin, incluindo entra-
da na Armaria. Kremlim (kreml) significa fortaleza ou cidade murada, 
e Moscovo é a maior e mais famosa de todas. As muralhas originais 
foram construídas em madeira e argila, mas os sucessivos governan-
tes elevaram-na e fortaleceram-na depois de cada ataque sofrido. 
A muralha atual é de tijolo e data de 1490, tendo sido restaurada 
em várias ocasiões. Entrando no museu da Armaria, veremos salas 
repletas de jóias, os tronos dos imperadores russos e a mais famosa 
coleção de Ovos Fabergé do mundo. Fim da visita e restante dia livre 
para atividades pessoais. Esta noite teremos o nosso jantar de des-
pedida num dos melhores restaurantes da cidade, com um menu que 
inclui CAVIAR. Alojamento.

12º DIA | Saída de Moscovo
Pequeno-almoço no hotel. Transfer privativo ao aeroporto de Mos-
covo para o seu voo de regresso. Boa viagem.

GUM | Moscovo
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Basílica de São Basílio | Moscovo
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Itália
Bolonha Gourmet & Ferrari

8 DIAS DE VIAGEM

Bolonha · Parma · Soragna · Modena · Maranello · Dozza · 
Imola · Ravena

Partidas COLLECTION Gold
2020 |  04 Abr, 11 Jul

Viagem gastronómica a uma das mais belas 
regiões de Itália, com cidades cheias de história 

que nos remetem a tempos antigos, uma cozinha 
por descobrir das mais autênticas e criativas do 

país, com 7 noites na capital da Emilia Romanha, a 
Bolonha “Erudita, Gorda e Vermelha”

1º DIA | Chegada a  Bolonha
Chegada a Bolonha e transfer ao hotel. Em hora a combinar, co-
cktail de boas vindas e apresentação do programa.

2º DIA | Bolonha
Explorando a cidade a pé, começamos pela Basílica de S. Petrónio, 
seguindo depois para as ruas com arcadas em redor das Torres 
Asinelli e Garisenda e as deliciosas bancas e lojinhas do mercado 
de rua, com bons cheiros da fruta e verduras e a agitação de um 
verdadeiro mercado ao ar livre. Paragem para degustar um corte 
de presuntos e salames, acompanhado de um Pignoletto bem ge-
lado, na Antica Salsamenteria Tamburini. Continuamos para visita 
do Palácio do Arquiginásio, do séc. XVI, com as suas belas salas re-
pletas de frescos e brazões dos nobres que ali estudaram, vindos 
de toda a Europa. Veremos o teatro Anatómico, uma das salas mais 
importantes da antiga e famosa Universidade de Bolonha, fundada 
em 1088, terceira mais antiga do mundo. Restante dia livre.

3º DIA | Parma e o Culatello
Saída para a região da Bassa Parmese, para uma experiência única. 
Chegada ao Relais e fazenda do Chef Massimo Spigarolli, conheci-
do como o “Rei do Culatello”, onde aprenderemos tudo sobre esta 
delicatesse que é o Culatello di Zibello. Segue-se um almoço ligei-
ro, incluindo vários produtos gourmet da propriedade, com vários 
enchidos e queijos e o famoso culatello. Pela tarde, visita guiada do 
fantástico Castello Meli Lupi, ainda atualmente habitado pelo Prín-
cipe Diofebo Meli Lupi, cuja família construiu o edifício original em 
1385, com uma belíssima decoração das salas nos séc. XVII e XVIII. 

Continuamos para Parma, terra do famoso prosciutto, onde faremos 
um passeio até à Piazza del Duomo. Regresso a Bolonha e alojamento.

4º DIA | Ferrari e Aceto Balsâmico
Saída para visita guiada do centro histórico de Modena, incluindo o 
Duomo (entrada), o Palácio Ducal, a Piazza Grande e a Galeria Esten-
se. Este tour estará também focado nas históricas lojas gourmet da 
cidade. Segue-se a visita de um produtor do famoso Aceto Balsâmico 
di Modena, com almoço ligeiro e degustação de produtos locais. Pros-
seguimos por lindas estradas até à capital da Ferrari, em Maranello. É 
tempo de conhecer o museu e fazer um test drive de um Ferrari. Re-
gresso a Bolonha a meio da tarde e tempo livre. Esta noite jantamos 
num restaurante bem familiar, popular entre as famílias bolonhesas, 
com pratos deliciosos e um serviço atencioso... Come a casa mia!!

5º DIA | Aldeias e Paisagens da Emilia Romagna
Saída em direção a Dozza, uma pequena cidade rodeada de muralhas, 
com ruas belíssimas repleta de casas com fachadas artisticamente 
pintadas. Faremos um passeio para conhecer as ruas principais, an-
tes de nos dirigirmos a Ímola, conhecida pelo seu circuito de Fórmula 
1. Passeio pelo centro histórico desta cidade, antes de continuarmos 
para o almoço num excelente restaurante com 2* Michelin. Regresso 
a Bolonha e restante dia livre.

6º DIA | Ravena
Hoje vamos conhecer Ravena, última capital do Império Romano do 
Ocidente. A cidade ganhou importância já no século I quando o im-

Bolonha
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perador Augusto construiu um porto e uma base naval na cidade 
vizinha de Classe, sendo por quase dois séculos a capital do Império 
Romano. Visitaremos os fabulosos monumentos bizantinos, como a 
Basílica de San Vitale e o Túmulo da Imperatriz Galla Placidia, edi-
fícios do séc. VI, com lindíssima decoração em mosaicos. A poucos 
passos deste conjunto monumental faremos um almoço ligeiro, com 
pasta fresca feita em casa, doces deliciosos e um serviço atento. 
Tempo livre para passear e regresso a Bolonha.

7º DIA | Dolce Fare Niente
Dia livre para passear pelas arcadas de Bolonha, explorar as lojas 
cheias de coisas interessantes, tomar um café numa esplanada e ver 
passar os bolonheses, entrar nas livrarias e comprar um ou dois li-
vros de culinária. Hoje é o nosso último dia de viagem, por isso temos 
mesa marcada no delicioso Amerigo dal 1934 (1* Michelin), onde 
degustaremos vários pratos acompanhados de vinhos. Alojamento.

8º DIA | Saída de Bolonha
Café da manhã e tempo livre até ao traslado privativo ao aeroporto 
de Bolonha. Buon viaggio!

Parmigiano Reggiano | Parma

Bolonha

Dozza

Parma

Soragna
Modena

Ravena

Veneza

Florença

Roma

COLLECTION Gold · Hotel Previsto

Bolonha Hotel I Portici 4* boutique

INCLUÍDO EM COLLECTION Gold
7 noites de alojamento em quarto duplo em hotel 4* Sup Bolonha
Pequeno-almoço buffet diário
Transferes privativos de chegada e de saída
Acompanhamento por um experiente Guia em língua portuguesa
Transporte em autocarro de luxo
Visitas com entradas nas cidades e monumentos referidos
Visita da Antica Corte Pallavicina com degustação de culatello e produtos 
locais
 Visita de um produtor de Aceto Balsâmico e degustação de produtos lo-
cais
Visita do Museu Ferrari e Test-drive de um Ferrari (seguro e caução não 
incluídos)
Jantar em restaurante familiar de Bolonha
 Almoço gastronómico em Imola, com bebidas (2* Michelin)
Almoço ligeiro em Ravena
 Jantar gastronómico de despedida com bebidas incluídas
Seguro Multiviagens VIP
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Leste Europeu
Império Austro-Húngaro
9 DIAS DE VIAGEM

Praga · Karlovy Vary · Cesky Krumlov
· Viena · Bratislava · Budapeste

Partida COLLECTION Platinum
2020 |  04 Jul

NOTA: Esta viagem pode ser conjugada com a da página 30, com dura-

ção total de 16 dias

1º DIA | Chegada a Praga
Recepção na chegada ao aeroporto de Praga e transfer privativo 
para o hotel. Uma das capitais mais lindas da Europa, onde a har-
monia da sua arquitetura se completa com a beleza das suas praças, 
jardins, igrejas, palácios e outros monumentos. Em hora a informar, 
cocktail de boas-vindas para apresentação do Guia e conhecer os 
restantes passageiros.

2º DIA | Praga
Pequeno-almoço e visita guiada da cidade. Conhecida como a “Ci-
dade de Ouro” ou a “Cidade das Cem Torres”, Praga, ocupa sete co-
linas nas margens do Rio Moldava. Durante o passeio a pé, vamos 
conhecer a zona histórica de uma das mais belas cidades da Europa 
Central, entrando na Igreja da Senhora Vitoriosa, onde se encontra 
a imagem do Menino Jesus de Praga, atravessando a belíssima Ponte 
Carlos (a mais famosa de todas as pontes da cidade), a Praça da Cida-

de Velha e a Velha Prefeitura (com o seu famoso Relógio Astronómico 
de 1410). Tarde livre que poderá aproveitar para comprar uma bela 
jóia com granadas embutidas ou continuar explorando esta espeta-
cular cidade. Esta noite iremos jantar no fabuloso restaurante fran-
cês da Casa Municipal.

3º DIA | Praga
Hoje prepararámos algo diferente. Em carros antigos que marca-
ram uma época, iremos visitar o lindo Mosteiro de Strahov, com a 
sua preciosa biblioteca, seguindo depois para o Santuário do Loreto 
no bairro de Hradçany, para admirar o fabuloso tesouro de ouro e 
diamantes. Já a pé, veremos o Castelo, com a Catedral de S. Vito e 
a pitoresca Rua do Ouro, local onde viveu o famoso escritor Franz 
Kafka e trabalharam os alquimistas ao longo de vários séculos. Tarde 
livre que pode aproveitar, por exemplo, para assistir a um concerto 
de música clássica.

4º DIA | Praga · Karlovy Vary · Praga
Saída para a linda cidade termal de Karlovy Vary, situada na parte 
ocidental da República Tcheca, na confluência de dois rios. Karlovy 
Vary é assim chamada desde que o imperador Carlos IV fundou a 
cidade em 1370. Famosa por suas termas, mas também conhecida 
pelo Festival Internacional de Cinema e pelo seu licor famoso Kar-
lovarská Becherovka, é uma cidade rica, recheada de belezas arqui-
tetónicas, e destino popular para muitas celebridades. Na chegada, 
visita da fábrica de cristal Moser, para vermos como se fabrica e gra-
va o vidro e, na continuação, passeio pela cidade. Tempo livre para 
almoçar e passear. Regresso a Praga.

5º DIA | Praga · Cesky Krumlov · Viena
Após o pequeno-almoço, viagem pela Boêmia do Sul até à belíssima 
cidade de Cesky Krumlov, Património da Humanidade e capital da 
antiga região dos Rosenberg, onde viveu a nobreza e burguesia mais 
rica e influente do país. A construção da cidade e de seu Castelo co-
meçou no século XIII, ainda hoje repleta de edifícios da época medie-
val até nosso dias. Almoço num simpático restaurante tradicional, 
um dos mimos gastronómicos da Boêmia. Continuação da viagem e 
entrada na Áustria. Chegada a Viena e primeiros contatos com esta 
cidade, conhecida como a capital da música, de Strauss, Schubert e 
Mozart.

Rua Parizska | Praga

Boscolo Collection | Budapeste
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Praga

Bratislava

Karlovy Vary

Cesky Krumlov

Viena

Budapeste

Praga

Bratislava

Karlovy Vary

Cesky 
Krumlov

Cracóvia

VarsóviaBerlim

Viena

Budapeste

6º Dia | Viena
Visita desta sumptuosa cidade, antiga capital do poderoso Império 
Austro-Húngaro. Percorreremos a Ringstrasse, com um impressio-
nante conjunto de monumentos, como a Ópera, o Palácio Imperial de 
Inverno, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. Visita dos Jar-
dins do Palácio de Belvedere e do interior do Palácio de Schönbrunn, 
antiga residência de Verão da família imperial, com seus magníficos 
apartamentos decorados com o luxo de uma das mais importantes 
cortes da Europa. Tarde livre, em que poderá visitar o interior da mag-
nífica Ópera ou passear na rua Kartner e apreciar o seu comércio. 
Para esta noite, temos incluído um Concerto de Valsas.

7º DIA | Viena · Bratislava · Budapeste
Após o pequeno-almoço, viagem para entrar na Eslováquia, país que 
juntamente com a República Checa formava a Checoslováquia. A 
sua bela capital, Bratislava, está situada nas margens do rio Danúbio. 
Passeio a pé com o nosso guia e tempo livre para almoçar. De tarde, 
continuação da viagem até Budapeste. Primeiros contatos com esta 
capital europeia, também conhecida como a “Pérola do Danúbio” e 
formada pela fusão de duas cidades ao longo do rio: Buda, já conhe-
cida dos romanos pelas suas nascentes de águas termais sobre as 
colinas do Danúbio, conserva muitos testemunhos de um passado 
grandioso, com seus castelos, igrejas e palácios; Peste, mais moder-
na e construída numa área plana, é a zona comercial da cidade. O 
nosso jantar será no café New York, considerado o mais bonito do 
mundo, seguido de um passeio noturno pela cidade iluminada, com 
paragem num miradouro, do qual se desfruta de uma fantástica vista 
panorâmica da cidade.

8º DIA | Budapeste
Saída para visita da cidade, percorrendo-se os pontos mais importan-
tes, com destaque para a Praça dos Heróis, a Ponte das Correntes e 
o Palácio Real. Passeio a pé pelo Bairro do Castelo, em Buda, até ao 
Bastião dos Pescadores. Para finalizar a nossa visita, faremos um belo 
Cruzeiro no Rio Danúbio com almoço buffet, permitindo degustar al-
gumas especialidades da gastronomia húngara enquanto navega. Tar-
de livre, em que poderá passear pela rua Vaci, principal via comercial 
da cidade, ou visitar o interessante Mercado Municipal.

9º DIA | Saída de Budapeste
Pequeno almoço e, em hora a determinar, transfer para o aeroporto. 
Boa viagem de regresso!

ALEMANHA

POLÓNIA

REPÚBLICA CHECA

ÁUSTRIA

HUNGRIA

ESLOVÁQUIA

Palácio Belvedere | Viena

INCLUÍDO EM COLLECTION Platinum
8 noites de alojamento em quarto duplo
Pequeno-almoço buffet diário
Transporte em autocarro de luxo durante toda a viagem
Todos os transferes
Acompanhamento por experiente Guia em português
Cocktail de boas vindas
2 jantares e 1 almoço como descrito no programa
Visita de Praga com entrada na Igreja do Menino Jesus
Passeio em carros antigos e entrada no Biblioteca de Strahov, Santuário 
do Loreto e Rua do Ouro
Passeio a Karlovy Vary com entrada na fábrica de cristal Moser
Visita de Viena com entrada no Palácio de Schönbrunn 
Concerto de Valsas com bebida
Visita de Budapeste com acesso ao Bastião dos Pescadores
Passeio noturno em Budapeste
Cruzeiro no rio Danúbio
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

COLLECTION Platinum · Hotéis Previstos

Praga Hotel Intercontinental 5* ou Smetana 5*

Viena Hotel Steigenberger Herrenhof 5*

Budapeste Boscolo Collection 5*
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1º DIA | Chegada a Budapeste
Chegada ao aeroporto de Budapeste e transfer privativo para o hotel. 
O nosso jantar será no café New York, considerado o mais bonito do 
mundo, seguido de um passeio noturno pela cidade iluminada, com 
paragem num miradouro, do qual se desfruta de uma fantástica vista 
panorâmica da cidade.

2º DIA | Budapeste
Saída para visita da cidade, percorrendo-se os pontos mais importan-
tes, com destaque para a Praça dos Heróis, a Ponte das Correntes e 
o Palácio Real. Passeio a pé pelo Bairro do Castelo, em Buda, até ao 
Bastião dos Pescadores. Para finalizar a nossa visita, faremos um belo 
Cruzeiro no Rio Danúbio com almoço buffet, permitindo degustar al-
gumas especialidades da gastronomia húngara enquanto navega. Tar-
de livre, em que poderá passear pela rua Vaci, principal via comercial 
da cidade, ou visitar o interessante Mercado Municipal.

3º DIA | Budapeste · Cracóvia
Pequeno-almoço e continuação da viagem cruzando parte da Eslo-
váquia. Depois de vários dias percorrendo a Grande Planície Cen-
tral, vamos hoje mudar de cenário, atravessando os famosos Montes 
Tatra, com belíssimas paisagens de montanha, cobertas de densos 
bosques de abetos e bétulas. O nosso almoço terá lugar em uma es-
tação de ski, Donovaly, num adorável restaurante típico, um chalet 
de montanha inteiramente construído em madeira, de acordo com 
a arquitetura tradicional. De tarde, continuação da viagem, entran-
do na região da Pequena Polónia, até à chegada em Cracóvia, uma 
das mais belas cidades da Europa Central e antiga capital deste país, 
onde o papa João Paulo II viveu grande parte da sua vida eclesiástica. 

4º DIA | Cracóvia
Pela manhã, visita da antiga capital da Polónia, centro cultural e his-
tórico do País, localizada nas margens do rio Vistula. Esta cidade foi 
uma das maiores colónias judaicas da Europa e, como tal, uma das 
cidades que mais sofreu com o holocausto nazi. A nossa visita inclui 
a entrada no Museu-Fábrica de Schindler, documento vivo desse 
período tenebroso em que um homem conseguiu salvar a vida de 
cerca de 1.200 pessoas, imortalizado por Steven Spielberg no fil-
me “A lista de Schindler”. Passaremos ainda no bairro de Kazimierz, 
antigo gueto judaico. Já a pé, visitaremos o Castelo, onde se situa a 
belíssima Catedral gótica, decorada em vários estilos ao longo dos 
séculos e onde foi coroada e sepultada a maioria dos reis da Polónia. 
Continuação pela estrada real até à Praça Rynek, uma das maiores 
da Europa, rodeada de restaurantes, cafés e cervejarias, oferecendo 
gastronomia de todo o mundo, além do próprio Mercado no centro 
da praça. Tarde livre. Alojamento. 

5º DIA | Cracóvia · Auschwitz · Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel. Estando em Cracóvia, não poderíamos 
deixar de fazer um passeio à pequena cidade de Auschwitz, onde 
se situa o antigo campo de concentração, cujos pavilhões, agora 
transformados em museu, são um impressionante testemunho do 
Holocausto. Por outro lado, um dos mais belos filmes rodados nes-
ta localização foi “A vida é Bela”, interpretado por Roberto Benigni. 
Regresso a Cracóvia e resto do dia livre, que poderá aproveitar para 
descansar, passear na cidade, ou ainda visitar as Minas de Sal de 
Wieliczka, as maiores da Europa, classificadas pela UNESCO como 
Património da Humanidade, famosas pelos seus lagos subterrâneos 
e galerias repletas de estátuas esculpidas no sal. Esta noite o jantar 
será servido num belo restaurante gourmet no centro histórico.

6º DIA | Cracóvia · Czestochowa · Varsóvia
Após o pequeno-almoço, continuação para Czestochowa, capital re-
ligiosa da Polônia e um dos mais importantes santuários de devoção 
mariana no mundo que, juntamente com Fátima e Lourdes, recebem 
anualmente milhões de peregrinos. Visita ao Santuário Paulino de 
Jasna Gora onde se encontra a famosa pintura da “Virgem Negra”, 
padroeira da Polônia, a quem são atribuídos inúmeros milagres. Al-
moço em restaurante local. De tarde, continuação para Varsóvia, a 
capital polonesa, duramente atingida durante a II Grande Guerra 
Mundial, mas que renasceu das suas ruínas. Durante a nossa estadia, 
assistiremos a um recital para piano de Frederic Chopin, decerto o 
mais famoso compositor polaco.

Praça Rynek | Cracóvia

Leste Europeu
Budapeste, Polónia & 
Berlim
10 DIAS DE VIAGEM

Budapeste · Cracóvia · Auschwitz · Czestochowa  
Varsóvia · Berlim

Partida COLLECTION Platinum
2020 |  10 Jul

NOTA: Esta viagem pode ser conjugada com a da página 28, com 

duração total de 16 dias e partida a 04 Jul © Adlon Kempinski  | Berlim
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A Budapeste dos Magiares e do Danúbio,
a encantadora Polónia e a fantástica capital alemã, 

Berlim dos espiões e da Guerra Fria

Praça Rynek | Cracóvia

INCLUÍDO EM COLLECTION Platinum
09 noites de alojamento em quarto duplo,
Pequeno-almoço buffet diário
Transporte em autocarro de luxo
Todos os transferes entre aeroportos, hotéis e estações
Acompanhamento por experiente Guia em português
Bilhete de comboio em 1ª classe Varsóvia-Berlim
5 almoços ou jantares como descrito no programa
Visita de Budapeste com acesso ao Bastião dos Pescadores
Passeio noturno em Budapeste
Cruzeiro no rio Danúbio
Visita de Cracóvia com entrada no Museu-Fábrica de Schindler
Passeio a Auschwitz com entrada no museu
Visita do Santuário da Virgem Negra
Recital de piano de Chopin
Jantar com famílias polacas
Passeio noturno em Berlim
Visita de Berlim
Jantar com bebidas em Berlim
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

7º DIA | Varsóvia
Visita panorâmica da cidade, com destaque para o Palácio da Ciência 
e da Cultura, o Palácio Belvedere e passeio a pé pelo Parque onde 
se encontra o monumento a um dos mais célebres filhos da Polónia, 
o famoso compositor Frederico Chopin. Veremos a Estrada Real 
(com os seus belos palácios, residências aristocráticas, estátuas e 
igrejas antigas), terminando na Praça da Sereia, no coração do cen-
tro histórico, totalmente reconstruído depois da II Guerra Mundial. 
Tarde livre. Em hora a combinar, saída para um jantar especial em 
que seremos recebidos por famílias polacas nas suas casas na região 
de Varsóvia. Além de nos permitir provar os verdadeiros sabores da 
comida caseira, será uma experiência única, em que poderemos con-
viver com uma família deste país. Alojamento.

8º DIA | Varsóvia · Berlim
Em hora a combinar localmente, saída para a estação, para embar-
que no expresso Varsóvia-Berlim. Poderá almoçar na carruagem 
restaurante, pois a viagem dura cerca de 5h30. Na chegada à novís-
sima estação Central de Berlim, fantástica obra de engenheria, inau-
gurada em 2006 pela chanceler Ângela Merkel, transfer ao hotel. 
Esta noite faremos um passeio visitando o novo e o antigo centros 
da vida noturna de Berlim – a Postdamer Platz e o bairro judeu, co-
nhecido como Hackesherhöf. 

9º DIA | Berlim
Pela manhã, visita da cidade, com destaque para os seus principais 
monumentos, avenidas e praças, tais como: Alexanderplatz (coração 
da antiga Berlim Leste), o famoso Muro de Berlim. Destacam-se as 
catedrais Protestante e Católica, a ilha dos Museus, a avenida Un-
ter den Linden, principal artéria de Berlim Leste, com a Universi-
dade Humboldt, o Teatro da Ópera, as Portas de Brandemburgo, o 
Reichstag e a Kurfürstendamm. Tarde livre, que poderá aproveitar 
para participar num passeio a Potsdam, cidade palaciana, símbolo 
do poder da Prússia, onde em 1945 se encontraram Truman, Stalin 
e Churchill para assinar o famoso “Tratado de Potsdam”, visitando o 
Neues Palais, o “Versailles” da Alemanha e os jardins do Palácio de 
Sanssouci, residência privada do rei, ou apenas passear pelo centro 
de Berlim. Para esta noite temos reservado um jantar de despedida 
num bom restaurante da cidade, frequentado por famosos de todo 
o mundo. 

10º Dia | Saída de Berlim
Pequeno-almoço e tempo livre até a hora do transfer privativo ao 
aeroporto. Feliz viagem de regresso!

COLLECTION Platinum · Hotéis Previstos

Budapeste Boscolo Collection 5*

Cracóvia Hotel Stary 5*

Varsóvia Sofitel Warsaw Victoria 5*

Berlim  Hotel Adlon Kempinski 5*

Cracóvia

Varsóvia

Berlim

Budapeste

Praga

Bratislava

Karlovy Vary

Cesky 
Krumlov

Cracóvia

VarsóviaBerlim

Viena

Budapeste
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Maravilhas da 
Europa Central
10 DIAS DE VIAGEM

Berlim · Varsóvia · Czestochowa · Auschwitz · Cracóvia 
Zakopane · Bratislava · Viena

Partida COLLECTION Gold 
2020 | 15 Ago

1º DIA | Chegada a Berlim
Chegada ao aeroporto de Berlim e transfer ao hotel. Tempo para re-
laxar ou fazer uma primeira caminhada pela cidade. À noite, jantar 
de boas-vindas no hotel. Alojamento.
 
2º DIA |  Berlim
Após o pequeno-almoço, familiarize-se com a pulsante capital alemã 
durante a nossa visita com guia local. Veremos o Portão de Bran-
demburgo, o edifício do Parlamento - o Reichstag, a Ilha dos Museus 
(Museumsinsel), o Checkpoint Charlie e a East Side Gallery, onde 
ainda podemos observar uma grande extensão do Muro. À tarde, 
seguiremos os traços da Guerra Fria nos subterrâneos da cidade. Em 
Berlim Ocidental, os abrigos de defesa civil foram reativados ou re-
cém-construídos em preparação para uma possível guerra nuclear. 
Entre outros, visitaremos o abrigo de defesa civil, “Blochplatz”, um 
abrigo aéreo da Segunda Guerra Mundial, renovado no início da dé-
cada de 1980, bem como um bunker “moderno”, destinado a prote-
ger os cidadãos de Berlim Ocidental em caso de uma guerra nuclear. 
Restante tempo livre. Alojamento.

3º DIA | Berlim
Pequeno-almoço. Hoje visitaremos o Museu de Pérgamo, que faz 
parte da Ilha dos Museus e abriga edifícios monumentais como o 
Altar de Pergamo, as Portas de Ishtar da Babilónia e as Portas do 
Mercado de Mileto reconstruídos a partir das ruínas encontradas 
no Médio Oriente Antigo. A tarde pode ser usada para descobertas 
próprias ou algumas compras. Alojamento.
 
4º DIA | Berlim · Varsóvia
Após o pequeno-almoço, saída para Varsóvia. À noite, está incluído 
um jantar com pratos polacos, acompanhado de música e danças tra-
dicionais. Alojamento.
 
5ª DIA | Varsóvia · Czestochova
Pela manhã faremos o city tour de Varsóvia, Após tempo livre, saída 
para Czestochowa e visita ao Mosteiro de Jasna Gora onde se vene-
ra a Virgem Negra, padroeira da Polónia. Alojamento.

Convento de Cristo | Tomar

Chalés | Zakopane
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INCLUÍDO EM COLLECTION Gold
9 noites de alojamento em hotéis de 4* Superior em quartos duplos
Pequeno-almoço buffet diário
Acompanhamento de Guia em português (ou espanhol  se indisponível)
Transferes privativos de chegada e de partida
Jantar no 1º dia no hotel
Jantar com show de folclore em Varsóvia
Transporte em autocarro de luxo
Visitas com guia local em Berlim, Varsóvia, Cracóvia e Viena
Visita do Museu de Pérgamo, Subterrâneos de Berlim e Bunker, Minas 
de Sal de Wieliczka, Mosteiro de Jasna Gora, Campo de Concentração de 
Auschwitz, Zakopane e Palácio de Schönbrunn
Degustação de Torta Sacher num café vienense
Jantar final da viagem no Palácio de Schönbrunn com concerto incluído 
(sem bebidas)
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

Sacher Torte | Viena

Palácio Belvedere | Viena

 6º DIA | Czestochowa · Auschwitz · Cracóvia
Pequeno-almoço e saída para Auschwitz, onde faremos uma visita 
guiada do campo de concentração e extermínio de Auschwitz Birke-
nau. Continuação para Cracóvia. Alojamento.
 
7º DIA | Cracóvia
Após o pequeno-almoço, saída com o guia local para visita a pé da ci-
dade, para conhecer os principais pontos de interesse deste charmosa 
cidade. Em hora a determinar, saída para visita das Minas de Sal de 
Wieliczka. Alojamento.
 
8º DIA | Cracóvia · Zakopane · Bratislava
Continuação da viagem para Zakopane, situada na base das monta-
nhas do Tatra, também conhecida também conhecida pelos chalés 
de madeira do início do século XX, símbolos da arquitetura local, 
onde faremos uma visita guiada. Continuação para Bratislava, bela 
capital da Eslováquia, nas margens do rio Danúbio. Alojamento.
 
9º DIA | Bratislava · Viena
Pequeno-almoço e breve trajeto até a Viena, capital da música e da 
Áustria, para uma visita panorâmica de meio dia, terminando com 
um delicioso pedaço de Sacher Torte num café tradicional. À noite 
vamos conhecer o Palácio de Schönbrunn, onde, além da visita das 
diferentes salas, será servido o jantar de despedida com um concer-
to clássico. Alojamento.

10º DIA | Saída de Viena
Após o pequeno-almoço e em hora a informar, transfer para o aero-
porto de Viena. Boa viagem de regresso!

Varsóvia

Czestochowa

Cracóvia
Zakopane

BratislavaViena

Berlim

COLLECTION Gold · Hotéis Previstos

Berlim Titanic Hotel Chausée 4* Sup

Varsóvia Hotel Polonia Palace 4* Sup

Czestochowa Hotel Arche 4* Sup

Cracóvia Hotel Puro Krakow 4* Sup

Bratislava Radisson Blu Carlton Hotel 4* Sup

Viena Austria Trend Rathaus Park 4* Sup
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09 DIAS DE VIAGEM

Munique · Castelo de Neuschwanstein · Ingolstadt · 
Rotemburgo · Estugarda · Neckarsulm · Heidelberg · Frankfurt

Partida COLLECTION Gold 
2020 | 20 Jun e 12 Set

1º DIA | Chegada a Munique
Chegada ao aeroporto de Munique e transfer privativo ao hotel. Jantar 
e alojamento no hotel.
 
2º DIA |  Munique
Visita da cidade com guia local, para conhecermos as atrações mais es-
petaculares da cidade. Destaque para a Praça Marienplatz, a Câmara 
Municipal, com o seu belo relógio, a Porta Sendlinger, a Praça Stachus, 
os boulevards Leopold, Ludwig e Maximilian, a Universidade, a Praça 
Odeon com o Feldherrenhalle, bem como a famosa Hofbräuhaus.  Tarde 
livre. Alojamento.

3º DIA | Munique: Museu da BMW e Castelo de Neuschwanstein
Hoje visitaremos o Museu da BWM. Seguidamente iremos até ao sul da 
Baviera, para visitar o famoso Castelo de Neuschwanstein, construído 
por ordem do rei Luís II. Visita guiada e tempo livre. Regresso a Munique 
e jantar em restaurante local. Alojamento.
 
4º DIA | Munique: Audi em Ingolstadt
Partida para conhecer a Fábrica da Audi em Ingolstadt, a norte de Muni-
que. Depois visitaremos o Museu, que apresenta uma belíssima coleção 
de automóveis desta marca. Restante tempo livre. Jantar numa cerveja-
ria típica de Munique. Alojamento.
 
5ª DIA | Munique · Rotemburgo · Estugarda
Viagem pela lindíssima Rota Romântica até Rotemburgo, uma das mais 
belas cidades da Alemanha, quase totalmente destruída durante a IIª 
Guerra Mundial e que foi reconstruída como originalmente. Faremos um 
passeio a pé pela cidade. Tempo livre para passear e almoçar. Continua-
ção para Estugarda. Jantar e alojamento no hotel.
 
6º DIA | Estugarda: Porsche, Mercedes e Estugarda
Esta manhã visitaremos o Museu da Porsche, nos arredores da cidade, 
após o que iremos conhecer o Museu da Mercedes. Pela tarde, visita 
guiada da cidade. Jantar em restaurante tradicional e alojamento.
 
7º DIA | Estugarda: Audi & Museu Zweirad Neckarsulm
AO nosso dia começa com a visita da Fábrica da Audi em Neckarsulm, 
onde é fabricado o potente Audi R8. Almoço livre. Pela tarde, vamos co-
nhecer outro museu fantástico; o Museu Zweirad Museum, que nos conta 

a história da roda até chegar às máquinas de corridas, através da história 
do ciclismo e das motocicletas, com mais de 400 objetos expostos nas suas 
salas. Jantar em restaurante típico na área de Heilbronn/Stuttgart. Aloja-
mento.
 
8º DIA | Estugarda · Sinsheim · Frankfurt: Museu dos Carros e 
Tecnologia de Sinsheim
Depois do pequeno-almoço saída para visita ao Museu da automoção 
e Tecnologia de Sinsheim, que abriu suas portas em 1981, apresentan-
do hoje em dia a maior coleção privada de automóveis históricos, como 
o Maybach, o Mercedes Kompressor e o Bugatti alemão, mais de cem 
motocicletas, aviões e muito mais. Em 1999 o museu recebeu um avião 
supersónico russo de passageiros, o Tupolev TU-144 e em 2003 um Con-
corde original da Air France. Continuação para Frankfurt. Jantar de des-
pedida num restaurante tradicional. Alojamento.
 
9º DIA | Saída de Frankfurt
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, transfer para o aeropor-
to. Boa viagem de regresso!

Paixão Automóvel
Audi, BMW, Mercedes & Porsche

Para os amantes dos mais famosos automóveis 
alemães, visitando as suas fábricas e museus no Sul 

da Alemanha

INCLUÍDO EM COLLECTION Gold
8 noites de alojamento em hotéis de 4* em quartos duplos
Pequeno-almoço buffet diário
Acompanhamento de Guia em português (ou espanhol se indisponível)
Transferes privativos de chegada e de partida
6 refeições como mencionado no programa
Transporte em autocarro de luxo
Visitas da cidade em Munique, Rotemburgo e Suttgart
Visita do Museu BMW, Castelo de Neuschwanstein, Fábrica e Museu da 
Audi em Ingolstadt, Museu da Porsche, Museu da Mercedes, Fábrica da 
Audi R8, Museu Zweirad em Neckarsulm e Museu dos Carros e Tecno-
logia em Sinsheim. 
Jantar final da viagem em restaurante tradicional
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

COLLECTION Gold · Hotéis Previstos

Munique Hotel Platzl 4*

Stuttgart Arcotel Camino 4*

Frankfurt Holiday Inn Alter Oper 4*

Frankfurt

Estugarda

Rotemburgo

Munique
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09 DIAS DE VIAGEM

Munique · Friburgo · Estugarda · Nuremberga · Berlim

Partida COLLECTION Gold 
2020 | 20 Jul e 24 Ago

1º DIA | Chegada a Munique
Chegada ao aeroporto de Munique e transfer privativo ao hotel. Jantar 
de boas-vindas no hotel. Alojamento
 
2º DIA |  Munique
Após o pequeno-almoço, iniciamos a visita de Munique em elétrico, para 
conhecermos a arte, cultura e vida quotidiana de Munique e as muitas 
atrações e monumentos. Jantar num restaurante típico. Alojamento.

3º DIA | Munique · Friburgo: Viagem histórica
Pequeno-almoço no hotel. Saímos para o oeste em uma das paisagens 
mais bonitas da Alemanha, até à Floresta Negra. Em Blumberg, aguarda-
-nos uma experiência única, o relaxante comboio Pigtail (Sauschwänzle-
bahn), viajando numa das suas antigas carruagens. O comboio passa por 
viadutos e pontes, desfiladeiros e vales, até à pequena cidade de Weizen. 
Hoje jantamos em restaurante tradicional da Floresta Negra. Alojamen-
to.
 
4º DIA | Friburgo · Estugarda: No comboio da Suábia
Após o pequeno-almoço, saída para embarque no comboio a vapor 
“Öchsle”, de via estreita. Depois deste passeio visitaremos o museu de 
um dos fabricantes de modelos mais conhecidos do mundo, a Märklin, 
onde veremos, os 150 anos de história na construção de modelos que 
encantam crianças e adultos de todo o mundo. Breve trajeto até Estugar-
da. Jantar e alojamento no hotel. 
 
5ª DIA | Estugarda · Nuremberga: Viagem ao passado
Saída para Kleinengetingen onde embarcamos num comboio de museu, 
para desfutarmos da bela paisagem das montanhas de Suábia. Segue-se 
a visita do Museu Bávaro em Nördlingen. No terreno, encontramos todo 
o  necessário para permitir o bom funcionamento de locomotivas a vapor 
e locomotivas diesel-elétricas. Continuação para Nuremberga. Jantar e 
alojamento no hotel.
 
6º DIA | Nuremberg · Berlim: O Museu Ferroviário mais antigo
Pequeno-almoço e saída para conhecer o museu da Companhia Ferrovi-
ária Alemã (Firmenmuseum der Deutschen Bahn), o mais antigo do seu 
gênero, onde cerca de 40 veículos históricos estão em exibição. Ficará a 
saber toda a história dos tren, desde o primeiro veículo ferroviário, os 
históricos Adler até os modernos Inter City Express (ICE) de alta veloci-
dade. Continuação para Berlim. Jantar e Alojamento no hotel.
 
7º DIA | Berlim
Após o pequeno-almoço, visita da cidade com guia local. Passaremos as Portas 
de Brandemburgo, o Reichstag, a Ilha dos Museus (Museumsinsel), o Checkpoint 
Charlie e a East Side Gallery, onde ainda existe uma grande extensão do Muro. 
Tarde livre. Jantar em restaurante local. Alojamento.

8º DIA | Berlim: Respire Berlim num comboio a vapor!
Hoje vamos até ao parque Wuhlheide, para embarcar num comboio em 
que o maquinista e o pessoal são crianças e adolescentes, sob a supervisão 
de experientes adultos. Envolvido numa nuvem de vapor, o comboio avan-

ça pelo parque até à moderna estação principal de Berlim, a Hauptbanhof. 
A seguir veremos a coleção de locomotivas a vapor, diesel e elétricas cui-
dadosamente restauradas. Almoço livre. De tarde, visitaremos o Museu 
Técnico com uma viagem à história das ferrovias de 1918 a 2000. Tarde 
livre. Jantar de despedida em restaurante local. Alojamento.                                                            
 
9º DIA | Saída de Berlim
Pequeno-almoço. Em hora a informar, transfer para o aeroporto. Boa 
viagem de regresso!

Comboios com História
na Alemanha Romântica

INCLUÍDO EM COLLECTION Gold
8 noites de alojamento em hotéis de 4*, em quartos duplos
Pequeno-almoço buffet diário
Acompanhamento de Guia de língua portuguesa (ou espanhola)
Transferes privativos de chegada e de partida
7 refeições de acordo com o programa
Transporte em autocarro de luxo
Visitas de cidade em Munique e Berlim
Passeio de eléctrico em Munique, viagem nos comboios Sauschwänzle-
bahn, “Öchsle” e Wulheide, em compsição de museu de Kleinengetingen 
a Ulm, Museu Ferroviário Bávaro, Museu DB de Nuremberge Museu Téc-
nico Alemão de Berlim.
Jantar final da viagem em restaurante local em Berlim
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

COLLECTION Gold · Hotéis Previstos

Munique Hotel Platzl 4*

Freiburg Hotel Rheigold 4*

Stuttgart Arcotel Camino 4*

Nuremberg Hotel Park Plaza 4*

Berlim Hotel Titanic Chausee 4*

Nuremberga

Estugarda

Friburgo

Berlim

Munique

O passado revisitado através de alguns dos comboios 
mais antigos da Europa e seus museus
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Oslo

Fagernes
Stalheim

Bergen
Estocolmo

Copenhaga

Oslo

Fagernes
Stalheim

Bergen
Eidfjord

Estocolmo

Helsínquia
S. Petersburgo

Moscovo

Noruega & Suécia
Fiordes Fabulosos 
& Estocolmo
08 DIAS DE VIAGEM

Bergen · Stalheim · Fiorde dos Sonhos · Flaam
· Fagernes · Oslo · Estocolmo

Partidas COLLECTION 2020
Saídas garantidas
Jun: 06, 20, 27*
Jul: 11, 25*
Ago: 15, 29*      * Partidas bilingues  português e espanhol

1º DIA | Chegada a Bergen
Chegada a Bergen, encontro com um representante da nossa em-
presa para o transfer regular de chegada ao hotel. Durante o che-
ck-in, consulte os quadros na recepção com informação detalhada 
sobre o horário e ponto de encontro com o Guia acompanhante. Dia 
livre para atividades de caráter pessoal.

2º DIA | Bergen · Stalheim
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para explorar um pouco mais, 
a bela capital dos fiordes. À tarde, encontro com o Guia e início da  
visita panorâmica da cidade, durante a qual poderá apreciar a Igre-

ja de Santa Maria Hakonsallen  (entrada não incluída), o colorido e 
pitoresco mercado de peixe e a antiga zona de Bryggen, Património 
Mundial da Unesco. Noite livre para atividades de caráter pessoal.

3º DIA | Bergen · Stalheim
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para explorar um pouco mais 
a bela capital dos fiordes. À tarde, continuação em direção à históri-
ca cidade de Voss, atravessando uma impressionante paisagem de 
montanhas com os  seus picos repletos de neve. Depois de uma bre-
ve paragem, continuação em direção ao vale de Naeroy onde está 
situado o hotel desta noite. Resto da tarde livre para desfrutar da 
vista fabulosa de Stalheim e da natureza que o rodeia, onde poderá 
encontrar várias casas tradicionais, com o telhado coberto de erva. 
Jantar no hotel.

4º DIA | Stalheim · Fiorde dos Sonhos · Flaam · Fagernes
Pequeno-almoço. Deixamos Stalheim através do vale Naeroy até Gud-
vangen, onde embarcaremos num maravilhoso cruzeiro de 2 horasa 
pelo Fiorde dos Sonhos, pelos dois braços mais estreitos e profundos 
do mundo. Chegada a Flaam e tempo livre. À tarde, continuação da 

Na Noruega vai encontrar algumas das mais 
belas paisagens do mundo! Bergen, com seu 

casario branco ou de madeira colorida no 
porto antigo, o majestoso Fiorde dos Sonhos, a 

cultura viking e a incrível Estocolmo! 

Comboio | Flam 

SUÉCIA

NORUEGA

DINAMARCA
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viagem em direção a Fagernes, através do fiorde de Aurland, passan-
do por Laerdal e Borgund, com breve paragem para fotos na igreja de 
madeira de Borgund, construída no séc. XIII (entrada não incluída). 
Chegada a Fagernes e check-in no hotel. Jantar no hotel.

5º DIA | Fagernes · Oslo
Pequeno-almoço no hotel. A viagem continua em direção a Oslo, dei-
xando a zona dos fiordes. No início da tarde, chegada a Oslo e check-
-in no hotel, seguido da visita panorâmica da cidade situada no fiorde 
de Oslo. Entre outros pontos de interesse destacam-se a Ópera, o 
Parque Vigeland, com as esculturas de Gustav Vigeland, o Palácio 
Real e a rua principal da cidade, Karl Johan. A visita termina no hotel, 
de onde poderá continuar a explorar a cidade ao seu ritmo.

6º DIA | Oslo · Estocolmo
Pequeno-almoço e continuação da viagem com destino a Estocol-
mo, atravessando os verdes e luxuriantes bosques escandinavos, 
chegando à região de Varmland, território de muitas lendas suecas. 
Paragem em Karlstad, para almoço livre. No final da tarde, chegada a 
Estocolmo e check-in no hotel. Noite livre para passeios.

7º DIA | Estocolmo
Pequeno-almoço e visita panorâmica de 3 horas de Estocolmo. A ci-
dade de Estocolmo, foi construída sobre 14 ilhas e está conectada 
por 57 pontes. A cidade é orgulhosamente chamada de “A Beleza 
na Água”. O passeio inclui uma caminhada na Cidade Antiga e uma 
visita ao interior da Câmara (entrada incluída), onde todos os anos 
tem lugar o baile de entrega do Prémio Nobel. Desfrute do ambiente 
medieval da Cidade Antiga “Gamla Stan” com a sua Catedral e Stor-
torget; onde teve lugar a “Batalha de Sangue de Estocolmo”. Durante 
a visita também poderá apreciar o Fjallgatan, que oferece uma extra-
ordinária vista sobre a cidade de Estocolmo. Tarde livre. 

8º DIA | Saída de Estocolmo
Pequeno-almoço. Em horário a indicar, transfer regular para o aero-
porto.Boa viagem de regresso!

Igreja viking | Borgund

Comboio | Flam 
Noruega | Fiorde dos Sonhos

INCLUÍDO em COLLECTION Gold
07 noites de alojamento em quarto duplo
Pequeno-almoço buffet diário
2 jantares conforme programa
Guia acompanhante bilingue (português e espanhol)
Visitas guiadas nas cidades de Bergen, Oslo e Estocolmo
Transferes regulares de chegada e de saída
Serviço de bagageiros nos hotéis, estações e navios, exceto dias 1 e 8 (1 mala 
por pessoa)

COLLECTION Gold · Hotéis Previstos

Bergen Scandic Ørnen 4*

Stalheim Hotel Stalheim 4*

Fagernes Scandic Valdres 4*

Oslo Thon Opera 4*

Estocolmo Scandic Grand Central 4*
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Copenhague
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Bergen Gello
Estocolmo

Helsinque S. Petersburgo

Moscou

Copenhaga

Oslo

Fagernes
Stalheim

Bergen
Eidfjord

Estocolmo
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S. Petersburgo

Moscovo

Escandinávia
& Rússia
Escandinávia Fabulosa 
& Rússia Imperial
18 DIAS DE VIAGEM

Copenhaga · Oslo · Eidfjord · Bergen · Fiorde dos Sonhos · 
Fagernes · Estocolmo · Helsínquia · São Petersburgo · Moscovo

Partidas COLLECTION 2020
Saídas garantidas
Jun: 04, 18, 25*
Jul: 09, 23*
Ago: 13, 27*   * Partidas bilingue português e espanhol

1º DIA | Chegada a Copenhaga
Chegada a Copenhaga, encontro com o representante de nosso 
agente na Escandinávia para o transfer regular ao hotel. Durante o 
check-in, consulte o aviso ao lado da recepção com informação deta-
lhada sobre o horário e ponto de encontro com o guia acompanhan-
te. Uma breve reunião de boas-vindas será  realizada, onde receberá 
informações sobre o programa da viagem e passeios opcionais. Dia 
livre para atividades de caracter pessoal.

2º DIA | Copenhague · Oslo (Cruzeiro noturno)
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita panorâmica da cidade. Esta visita 
será a perfeita introdução à “Maravilhosa Copenhague”. Começando 
pela praça da Câmara onde começa a famosa rua pedonal “Stroget”, 
passará pelo parque Tivoli, pela Nova Glyptoteca de Carlsberg e o 
Museu Nacional. Em seguida, pelo antigo prédio da Bolsa de Valores; a 
Igreja Naval e a Nova Praça do Rei; além do Teatro Real, com o seu bal-
let mundialmente conhecido. Continuando através do antigo porto e 
seus canais, Nyhavn, a impressionante fonte da Deusa Gefion e o Palá-
cio de Amalienborg, antes de terminar no monumento mais famoso de 
Copenhague: a famosa estátua da Pequena Sereia. Durante o passeio 
também apreciará o Palácio Christiansborg e o Castelo de Rosenborg, 
que abriga as Jóias da Coroa. A visita termina no hotel. À tarde, transfer 
ao porto para embarque em cruzeiro noturno com destino a Oslo. Jan-
tar e alojamento em cabina externa.

NOTA: Os passaportes deverão ser apresentados às autoridades de 
imigração entre Dinamarca e Noruega. Clientes que viajem apenas com 
o Cartão de Cidadão poderão não ser autorizados a embarcar.

Vivencie o melhor da Escandinávia e Rússia, 
incluindo as suas capitais e os fiordes noruegueses. 
Descubra a rica herança cultural e histórica dessas 

capitais e da natureza virgem dos fiordes 

Fiordes | Noruega

RÚSSIA

SUÉCIA

FILÂNDIA

NORUEGA

DINAMARCA

DINAMARCA
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3º DIA | Oslo · Eidfjord
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Oslo, a capital da Noruega, 
localizada na margem do grandioso fiorde de Oslo. Continuação 
da viagem por Honefoss e Nesbyen, faremos uma parada onde terá 
tempo livre para almoçar. Aqui estamos rodeados por um território 
caracterizado por bosques,  pinheiros e lagos, através do qual segui-
mos até ao bonito Vale de Hallingdal e passaremos por Geilo, uma 
pequena aldeia rodeada por montanhas e famosa pelas suas esta-
ções de ski. Continuamos em direção ao fiorde de Hardangervidda, 
visitaremos a Voringfoss, uma cascata de grande magnitude, nas 
margens do “Eidfjord”. Chegada ao hotel, check-in e jantar.

4º DIA | Eidfjord · Bergen
Pequeno-almoço no hotel. Hoje cruzaremos o esplêndido fiorde de 
Hardanger através da Ponte de Hardanger, uma das pontes suspen-
sas mais longas do mundo. Continuação ao longo das margens do 
fiorde, passando por Nordheimsund e cruzando florestas de bétulas 
até chegar a Bergen – cidade apontada como a capital dos fiordes. 
À tarde, visita panorâmica da cidade, durante a qual poderá apre-
ciar a Igreja de Santa Maria, Hakonsallen  (entrada não incluída), o 
colorido e pitoresco mercado de pescado e a antiga zona de Bryg-
gen, Patrimônio Mundial da Unesco. Noite livre para atividades de 
caracter pessoal.

5º DIA | Bergen · Stalheim
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para explorar, um pouco 
mais, a bela capital dos fiordes. À tarde, continuação em direção à 
histórica cidade de  Voss, atravessando uma impressionante paisa-
gem de montanhascom os seus picos repletos de neve. Depois de 
uma breve paragem, saída em direção ao vale de Naeroy onde fica 
situado o hotel desta noite. Resto da tarde livre para desfrutar da 
vista fabulosa de Stalheim e sua natureza. Jantar no hotel.

6º DIA | Stalheim · Fiorde dos Sonhos · Flaam · Fagernes
Pequeno-almoço. Deixamos Stalheim através do vale Naeroy até 
Gudvangen, onde embarcaremos num maravilhoso cruzeiro de 2 ho-
rasa pelo Fiorde dos Sonhos, pelos dois braços mais estreitos e pro-
fundos do mundo. Chegada a Flaam e tempo livre. À tarde, continu-
ação da viagem em direção a Fagernes, através do fiorde de Aurland, 
passando por Laerdal e Borgund, com breve paragem para fotos na 
igreja de madeira de Borgund, construída no séc. XIII (entrada não in-
cluída). Chegada a Fagernes e check-in no hotel. Jantar no hotel.

7º DIA | Fagernes · Oslo
Pequeno-almoço no hotel. A viagem continua em direção a Oslo, 
deixando a zona dos fiordes. No início da tarde, chegada a Oslo e 
check-in no hotel, seguido da visita panorâmica da cidade situada 
no fiorde de Oslo. Entre outros pontos de interesse destacam-se a 
Ópera, o Parque Vigeland, com as esculturas de Gustav Vigeland, o 
Palácio Real e a rua principal da cidade, Karl Johan. A visita termina 
no hotel, de onde poderá continuar a explorar a cidade ao seu ritmo.

8º DIA | Oslo · Estocolmo
Pequeno-almoço e continuação da viagem com destino a Estocol-
mo, atravessando os verdes e luxuriantes bosques escandinavos, 
chegando à região de Varmland, território de muitas lendas suecas. 
Paragem em Karlstad, para almoço livre. No final da tarde, chegada a 
Estocolmo e check-in no hotel. Noite livre para passeios.

9º DIA | Estocolmo
Pequeno-almoço e visita panorâmica de 3 horas de Estocolmo. A ci-
dade de Estocolmo, foi construída sobre 14 ilhas e está conectada 
por 57 pontes. A cidade é orgulhosamente chamada de “A Beleza 
na Água”. O passeio inclui uma caminhada na Cidade Antiga e uma 
visita ao interior da Câmara (entrada incluída), onde todos os anos 
tem lugar o baile de entrega do Prémio Nobel. Desfrute do ambiente 
medieval da Cidade Antiga “Gamla Stan” com a sua Catedral e Stor-
torget; onde teve lugar a “Batalha de Sangue de Estocolmo”. Durante 
a visita também poderá apreciar o Fjallgatan, que oferece uma ex-
traordinária vista sobre a cidade de Estocolmo. Tarde livre.

Ópera | Oslo

Bergen
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10º DIA | Estocolmo · Helsínquia
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre. À tarde, transfer ao porto 
de Estocolmo para embarque em cruzeiro noturno pelo Mar Báltico 
num dos confortáveis navios da Tallink Silja Line, até a cidade de Hel-
sínquia. Alojamento em cabine externa.

11º DIA | Helsínquia
Pequeno-almoço servido a bordo antes da chegada a Helsínquia. De-
sembarque e encontro com o novo guia que o acompanhará até ao 
final da viagem. O guia local fará uma visita panorâmica de 2 horas 
pela capital Finlandesa, também conhecida como “A Filha do Báltico”. 
Visitará a Praça do Senado, a Universidade e a Catedral Luterana. 
Poderá apreciar a colorida Praça do Mercado, o parque Kaivopuisto, 
as residências diplomáticas, a estátua de Marechal Mannerheim, o 
Parlamento, Finlândia Hall, a Igreja ortodoxa Russa Uspenski e o mo-
numento ao compositor Sibelius. Incluída, também, está uma visita ao 
interior da Igreja Temppeliaukio – chamada de a Igreja de Pedra, por 
ser cavada em rocha sólida (em caso de cerimônias não haverá visita). 
Check-in e restante dia livre. 

12º DIA | Helsínquia · São Petersburgo
Manhã livre. De tarde, transfer à estação para embarque no comboio 
Allegro com destino a São Petersburgo. Esta magnífica cidade, fundada 
em 1703 pelo Czar Pedro, o Grande é uma das mais belas da Europa. 
São Petersburgo é conhecida mundialmente como “A Veneza do Norte”. 
Foi virtualmente intocada pela reconstrução estalinista de 1930-50, e 
a sua zona central deslumbra os nossos olhos com os seus esplendidos 
palácios, elegantes monumentos, longas avenidas, belas pontes e mui-
tas atrações. Chegada a São Petersburgo no final da tarde e transfer ao 
hotel.

13º DIA | São Petersburgo
Pequeno-almoço. Pela manhã, encontro com o guia local para uma 
visita panorâmica, na qual terá a oportunidade de ver alguns dos mo-
numentos mais importantes desta cidade. Será percorrida a avenida 
Nevsky Prospect, no coração da cidade, a Ilha de Vasilievsky, a Praça 
do Senado, a Fortaleza de Pedro e Paulo, a Catedral de Santo Isaac 
e o Museu Russo. Destacam-se também a belíssima Catedral de São 
Salvador do Sangue Derramado e a Catedral Nikolsky. Resto do dia 
livre para explorar esta magnífica cidade e os seus tesouros. O seu 
guia fará sugestões para vários passeios.

14º DIA | São Petersburgo [PA]

Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia local para iniciar mais 
um dia de visitas incluindo o Museu Hermitage, que ocupa um con-
junto de seis magníficos edifícios situados na margem do Rio Neva, no 
coração de São Petersburgo. A coleção de arte do Museu Hermitage 
(com mais de 3.000.000 de peças) representa o desenvolvimento da 
cultura e da arte mundial desde a Idade da Pedra até ao século XX. 
Hoje em dia, o museu está criando o seu próprio auto-retrato digital, 
para ser exibido em todo o mundo. Tarde e noite livres. 

15º DIA | São Petersburgo · Moscovo
Pequeno-almoço. Transfer privado à estação de São Petersburgo 
para embarque no comboio de alta velocidade “Sapsan” com desti-
no a Moscovo. Esta viagem leva-nos através das intermináveis pai-
sagens russas e ao longo do Rio Volga. No final da tarde, chegada 
a Moscovo e transfer para o hotel, situado na principal avenida da 
cidade, Tverskaya.

Estocolmo

Helsínquia
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16º DIA | Moscovo
Pequeno-almoço. Este será um dia cheio de visitas e descobertas, 
começando com a visita panorâmica de Moscovo. Veremos muitas 
igrejas e catedrais antigas, algumas do século XV, muitas restaura-
das ou reconstruídas; belos teatros e palácios; complexos empre-
sariais modernos e hotéis; edifícios da arquitetura soviética tardia, 
como a Universidade Estatal e o Estádio Central em Luzhniki, que 
sediou os Jogos Olímpicos de 1980. Moscovo, com cerca de 10 mi-
lhões de habitantes, é vasta e às vezes caótica. Visitaremos o centro 
histórico da cidade, que inclui a Praça Vermelha, a Catedral de San-
ta Sofia e o panorama das muralhas do Kremlin. Também veremos 
a parte moderna da cidade, que inclui o Vorobievy (Lenin Hills) - o 
lugar mais alto de Moscovo, proporcionando uma bela vista da cida-
de e do Monte Poklonnaya, com o monumento comemorativo aos 
defensores da cidade durante a II Guerra Mundial. Durante esta vi-
sita, iremos conhecer também algumas das belas estações do Metro 
de Moscovo. Regresso ao hotel e resto do dia livre para atividades 
de caráter pessoal.

17º DIA | Moscovo
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com guia local para continuar 
a visita à cidade de Moscou (4horas). A visita começa pelo interior 
do território do Kremlin, incluindo entrada na Armaria. As salas 
deste museu estão repletas de jóias e tronos dos imperadores rus-
sos e a mais famosa coleção de Ovos Fabergé do mundo.  Kremlim 
(kreml) significa fortaleza ou cidade murada, e Moscou é a maior e 
mais famosa de todas. Suas muralhas originais foram construídas 
em madeira e argila, mas os sucessivos governantes elevaram-na e 
fortaleceram-na depois de cada ataque sofrido. A muralha atual é de 
tijolo e data de 1490, tendo sido restaurada em várias ocasiões. Fim 
da visita no hotel e resto do dia livre para actividades de caracter 
pessoal.

18º DIA | Saída de Moscovo
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a confirmar, transfer regular ao 
aeroporto de Moscovo. Boa viagem de regresso!

INCLUÍDO COLLECTION Gold
15 noites de alojamento em quarto duplo
Pequeno-almoço buffet diário
1 noite a bordo do cruzeiro DFDS Seaways (cabine externa) 
1 noite a bordo do cruzeiro Tallink Silja Line (cabine externa)
4 jantares conforme programa
Guia acompanhante bilingue (português e espanhol)
Bilhetes nos comboios, Helsínquia-São Petersburgo: Allegro e São Peter-
sburgo-Moscovo: Sapsan
Autocarro com ar condicionado em todos os trajetos e visitas do programa
Visitas guiadas nas cidades de Copenhaga, Bergen, Oslo, Estocolmo, Hel-
sínquia, São Petersburgo & Moscovo
Transferes regulares de chegada e de saída
Serviço de bagageiros nos hotéis, estações e navios, exceto dias 1 e 18 (1 
mala por pessoa)

Museu Hermitage | São Petersburgo

COLLECTION Gold · Hotéis Previstos

Copenhaga Hotel Tivoli 4*

Eidfjord Quality Voringfoss 4* ou Hardangerfjord 4*

Bergen Scandic Ørnen 4*

Stalheim Hotel Stalheim 4*

Fagernes Scandic Valdres 4*

Oslo Thon Opera 4*

Estocolmo Scandic Grand Central 4*

Helsínquia Scandic Simonkenttä 4*

S. Petersburgo Hotel Corinthia São Petersburgo 5*

Moscovo Intercontinental Moscow Tverskaya 5*



07 DIAS DE VIAGEM

Istambul · Capadócia 

Partida COLLECTION Platinum
2020 | 27 Jun

Turquia
Magia de Istambul & Capadócia

1º DIA | Chegada a Istambul
Chegada ao aeroporto de Istambul e transfer privado para o hotel. 
Para sua comodidade e de modo a facilitar a entrada no país, inclui-
mos o serviço de Fast Track no aeroporto. Em hora a informar, co-
cktail de boas-vindas e alojamento. Neste hotel ficaram hospedadas 
pessoas tão famosas quanto Agatha Christie, o rei de Inglaterra Edu-
ardo VIII, a rainha Elizabeth II, o Imperador Francisco José, Sarah 
Bernhardt, Alfred Hitchcock e Jacqueline Kennedy Onassis.

2º DIA | Istambul
Pequeno-almoço. Visita da cidade com o Palácio de Topkapi, antigo 
centro de poder do Império Otomano durante quase 400 anos, onde 
visitaremos o tesouro, os pátios e jardins. Depois do almoço, visita 
da Praça de Sultanahmet, que ocupa atualmente o lugar do antigo 
Hipódromo Romano (330 d.C.) e do qual ainda podemos ver alguns 
vestígios, como é o caso do obelisco egípcio e da coluna serpentina. 
Continuação para a Mesquita Azul, única entre  todas as mesquitas 
otomanas por ter 6 minaretes. Na praça, ergue-se outro magnífico 
monumento, a Basílica de Santa Sofia, considerada na altura da sua 
construção a igreja com maiores dimensões e a mais sagrada de Cons-
tantinopla. Visita da cisterna basilica de Yerebatan, a reserva de água 
mais importante da cidade na epoca bizantina, construida no sec.VI, 
famosa pelas suas 335 colunas. Almoço em restaurante local. Final-

mente, terá tempo livre no labiríntico Grande Bazar para passear e 
fazer compras Regresso ao hotel. Jantar livre e Alojamento.

3ºDIA | Istambul
Após o pequeno-almoço realizaremos um cruzeiro no Bósforo, em 
barco privado, o estreito que separa os continentes da Europa e da 
Ásia. Seguiremos para o Bazar Egípcio, também conhecido por Mer-
cado das Especiarias. Depois do almoço num restaurante de peixe, 
iremos para a parte asiática da cidade onde visitaremos o Palácio de 
Beylerbeyi, última residência de verão dos sultões do Império Otoma-
no. Continuação para o uma cursta travessia de barco até à Torre de 
Leandro, um dos símbolos mais românticos da cidade, onde será servi-
do um chá ou café. Regresso ao hotel. À noite, partida para a Torre Ga-

Torre da Donzela | Istambul

Mesquita Azul | Istambul
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Istambul

Capadócia

Istambul - Istambul

lata, outro símbolo da cidade, construída em cima de uma colina que 
domina o Bósforo, o mar de Marmara e o Corno de Ouro, onde vamos 
ter o jantar com espétaculo de danças folcloricas e a famosa dança do 
ventre e teremos ainda a oportunidade de tirar fotografias da cidade 
iluminada. Alojamento.

4º DIA | Istambul · Capadócia
Pequeno-almoço e tempo livre para passear pela cidade. Em hora a 
combinar, transfer ao aeroporto para voo em direção à Capadocia 
(voo incluído). Chegada e transfer para o hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA | Capadócia
Pequeno-almoço. Dia dedicado à descoberta desta região única, 
onde a natureza esculpiu uma fantástica e quase sobrenatural paisa-
gem. A sua origem deve-se a dois vulcões (já extintos) que ao expeli-
rem a lava e cinzas formaram o “tufo”. A erosão causada pelos ventos 
e chuvas, ao longo de milhares de anos, foram esculpindo estas for-
mações “misteriosas” e onde os seus antigos habitantes construíram 
cidades subterrâneas. Almoço em restaurante local. Destacamos o 
Vale de Göreme com as suas igrejas dos séculos X e XI, a aldeia tro-
glodita de Uçhisar, com visita de uma cidade subterrânea e tempo 
ainda para visitar um centro de artesanato. Jantar e alojamento. 

6º DIA | Capadócia
Pequeno-almoço. Pela manhã, passeio pela “Rota dos vinhos da 
Capadócia”. Vamos ver as vinhas desta região, com culturas de 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet e Merlot da Capadocia, 
visitando caves de Turasan e degustação de vinhos especiais deste 
fabricante. Incluímos a visita da mais antiga vinícola da região, do 
século XII, dentro das formações trogloditas. Seguimos para visita 
do Vale Vermelho e da Aldeia de Çavusin. O almoço terá lugar numa 
antiga casa grega na Aldeia de Sinassos. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento. Depois do jantar, partida para ver uma cerimónia de 
Derviches Dançantes.

7º DIA | Saída da Capadócia
Depois do pequeno-almoço, transfer para o aeroporto para o seu 
voo de regresso a Istambul (voo incluído).

Uma bela viagem para os lugares mais marcantes da 
mágica Turquia, sinónimo de exotismo e grandeza, 
com estadia em belos hotéis e várias experiências 

apaixonantes 

INCLUÍDO EM COLLECTION Platinum
06 noites de alojamento em hotéis de 5* em quartos duplos categoria 
Superior
Presente de boas-vindas no quarto
Pequeno-almoço buffet diário
Cocktail de boas-vindas
7 almoços e jantares
Circuito em autocarro de luxo
Serviço fast track no aeroporto de Istambul na chegada e na saída
Voos Istambul/Capadócia/Istambul em classe económica
Transferes de chegada e de partida
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
Acompanhamento por um experiente Guia de língua portuguesa
Taxas hoteleiras e de serviço
Entradas em museus e monumentos de acordo com o programa: Mes-
quita Azul, Cisterna-Basílica de Yerebatan, Palácio de Beylerbeyi, Vale de 
Goreme, Museu de Mevlana, visita de um Caravanserai, Casa da Virgem 
Maria, Bazar Egípcio e Grande Bazar
Cruzeiro no Bósforo em barco privado, barco até a Torre de Leandro para 
café, visita de um centro de artesanato, visita de vinícola de Turasan com 
degustação
Show de Derviches Dançantes
Visitas de cidade com guia local: Istambul e Capadócia
Outras cidades e locais comentados por nosso Guia: Estreito de Bósforo, 
Vale de Goreme, Vale Vermelho, Aldeia de Çavusin, Aldeia de Sinassos

COLLECTION Platinum · Hotéis Previstos

Istambul Pera Palace Hotel Jumeirah 5*

Capadócia Capadocia Cave Resort & Spa 5*
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10 DIAS DE VIAGEM

Istambul · Capadócia · Konya · Antalya
Pamukkale · Éfeso · Izmir 

Partidas PRIVATE Platinum
2020 | Diárias de 06 Abr a 19 Out

Turquia
Fantástica Turquia

1º DIA | Chegada a Istambul
Chegada ao aeroporto de Istambul, receção e transfer para o hotel. 
Jantar livre e alojamento.

2º DIA | Istambul
Pequeno-almoço. Visita da cidade com Palácio de Topkapi, antigo 
centro de poder do Império Otomano durante quase 400 anos, onde 
visitaremos o tesouro, os pátios e jardins. Depois do almoço, visita 
da Praça de Sultanahmet, que ocupa atualmente o lugar do antigo 
Hipódromo Romano (330 d.C.) e do qual ainda podemos ver alguns 
vestígios, como é o caso do obelisco egípcio e da coluna serpentina. 
Continuação para a Mesquita Azul, única mesquita otomanas com 
6 minaretes. Almoço em restaurante local. Na praça ergue-se outro 
magnífico monumento, a Basílica de Santa Sofia, considerada na 
altura da sua construção a igreja com maiores dimensões e a mais 
sagrada de Constantinopla. Finalmente, visita da Cisterna Basilica 
de Yerebatan, a reserva de água mais importante da cidade na época 
bizantina, construída no sec. VI, famosa pelas suas 335 colunas. Re-
gresso ao hotel. Jantar livre e alojamento.

3º DIA | Istambul
Após o pequeno-almoço faremos um cruzeiro no Bósforo, o estreito 
que separa os continentes da Europa e da Ásia. Seguiremos para o 
Bazar Egípcio, também conhecido por Mercado das Especiarias. De-
pois de almoço, finalmente, tempo livre no labiríntico Grande Bazar 
para passear e fazer compras. Regresso ao hotel. Jantar livre e alo-
jamento.

4º DIA | Istambul · Capadócia
Pequeno-almoço e tempo livre para passear pela cidade. Em hora a 
combinar, transfer ao aeroporto para voo em direção à Capadocia. 
Chegada e transfer para o hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA | Capadócia
Pequeno-almoço. Dia dedicado à descoberta desta região única, 
onde a natureza esculpiu uma fantástica e quase sobrenatural pai-
sagem. A sua origem se deve a dois vulcões (já extintos) que ao expe-
lirem a sua lava e cinzas formaram o “tufo”, e a erosão, causada pelos 
ventos e chuvas, ao longo de milhares de anos, foram esculpindo es-
tas formações “misteriosas” e onde os seus antigos habitantes cons-
truíram cidades subterrâneas. Almoço em restaurante local. Visita 
do Vale Vermelho e da Aldeia de Çavusin. Destacamos ainda o Vale 
de Göreme com as suas igrejas dos séculos X e XI, a aldeia troglodi-
ta de Uçhisar, com visita de uma cidade subterrânea e tempo ainda 
para visitar um centro de artesanato. Jantar e alojamento.

6º DIA | Capadócia · Konya · Antalya
Depois do pequeno-almoço, partida para a antiga capital do império 
Seldjucida, Konya. Durante o percurso, visita de um Caravanserai, 
fortificação imponente utilizada para proteção e abrigo dos comer-
ciantes e viajantes. Chegada a Konya e visita do Museu de Mevlana, 
islâmico fundador da Ordem Mevlevi. Almoço em rota e continua-
ção para Antalya. Jantar e alojamento.

7º DIA | Antalya
Após o pequeno-almoço, partida para Aspendos, internacionalmen-
te conhecida graças ao Anfiteatro Romano, incrivelmente bem con-
servado e ainda hoje utilizado para concertos e festivais. Regresso 
a Antalya para fazer uma caminhada pelo porto antigo do bairro de 

 Capadócia

Istambul - Izmir

Istambul

Capadócia

Konya

Antálya

Pamukkale
Éfeso

Izmir

Biblioteca de Celso | Êfeso
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Kaleiçi, começando pela Porta do Imperador Adriano. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre no bairro antigo de Antalya, que po-
derá aproveitar para passear e fazer compras, ou regresso ao hotel 
para descansar. Jantar e alojamento.

8º DIA | Antalya · Pamukkale
Após o pequeno-almoço, partida em direção a Pamukkale. Almoço 
em restaurante local. Visto à distância, o panorama lembra um man-
to de algodão, daí o seu nome “Pamukkale” que significa “Castelo de 
Algodão”. Esta é uma obra da natureza constituída por várias nas-
centes de águas quentes e calcárias que, com os seus sedimentos, 
formaram piscinas. No mesmo planalto, a alguns metros das termas, 
situam-se as ruínas da necrópole de Hierapolis, famosa pela riqueza 
artística dos túmulos e sarcófagos. Chegada ao hotel. Tarde livre que 
poderá aproveitar para utilizar as termas, ou ir até as formações cal-
cárias. Jantar e alojamento.

9º DIA | Pamukkale · Êfeso · Izmir
Pequeno-almoço e saída para Êfeso. Visita desta antiga cidade dedi-
cada à Deusa Artemisa. Destaque para a Biblioteca de Celso, Teatro 
e Templo de Adriano. Depois de algum tempo para fotos, continuação 
para a visita à Casa da Virgem Maria. Acredita-se que Nossa Senho-
ra terá vivido aqui os últimos anos de sua vida. A casa, convertida 
numa pequena capela, é hoje um lugar de peregrinação para os cris-
tãos e é, igualmente, um local sagrado para os turcos. Almoço entre 
as visitas. Continuação para Izmir. Jantar e alojamento.

10º DIA | Partida de Izmir
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para o  
seu voo de regresso. Boa viagem!

Palácio de Topkapi | Istambul

A Turquia é um dos mais belos e surpreendentes 
países do mundo, com uma fascinante riqueza 

cultural e histórica 

INCLUÍDO EM PRIVATE Platinum
9 noites de estadia em quarto duplo, em hotéis de 5 estrelas
Pequeno-almoço buffet diário
8 almoços e 6 jantares conforme programa
Acompanhamento por um experiente Guia de língua portuguesa
Transporte em carrinha de luxo
Transferes de chegada e de saída
1 voo doméstico (Istambul/Capadócia)
Visitas das cidades conforme programa
Entradas em museus e monumentos de acordo com o programa: Palácio 
de Topkapi, Mesquita Azul, Basílica de Santa Sofia, Cisterna-Basílica de 
Yerebatan, Bazar Egípcio, Grande Bazar, Cruzeiro no Bósforo, Vale de Go-
reme, Vale Vermelho, Aldeia de Çavusin, visita de uma cidade subterrânea, 
visita de Caravanserai, Museu de Mevlana, Konya, Aspendos, Antalya, Pa-
mukkale, Êfeso e Casa da Virgem Maria
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

PRIVATE Platinum · Hotéis Previstos

Istambul The Marmara Taksim 5*

Capadócia Yunak Houses 5*

Antalya Rixos Downtown 5*

Pamukkale Richmond Pamukkale Thermal 5*

Izmir Mövenpick Hotel 5*
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1º DIA | Chegada a Atenas 
Chegada ao aeroporto de Atenas, recepção e transfer privativo ao 
seu hotel. Primeiros contatos com a bela capital grega, berço da civi-
lização ocidental. Alojamento.

2º DIA | Atenas
Pequeno-almoço no hotel e saída com guia privativo em língua por-
tuguesa, em viatura de luxo, para conhecer os principais pontos de 
Atenas, com subida à Acrópole, onde se encontram os principais mo-
numentos da Grécia Antiga. Tarde e noite livres. Alojamento.

3º DIA | Atenas · Mykonos
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, transfer privativo ao 
porto para embarque em Speedboat, com destino a Mykonos, em lu-
gares Classe Clube ou Business (consoante o navio). A viagem durará 
cerca de 2h30. As suas bagagens serão guardadas num depósito du-
rante a viagem. Na chegada a Mykonos terá uma viatura de luxo e um 
assistente esperando para o levar ao hotel. Alojamento.

10 DIAS DE VIAGEM

Atenas · Mykonos · Santorini

Partidas PRIVATE Platinum & Gold
2020 | Diárias de 1 Abr a 15 Out

Atenas, Mykonos  
& Santorini de Luxo

Bolonha

CortonaSiena

Florença

Veneza

Santorini

Mykonos

Atenas

4º e 5º DIAS | Mykonos
Dias livres para descansar, passear e desfrutar das águas azuis do 
Mar Egeu e conhecer as fantásticas noites de Mykonos, famosas in-
ternacionalmente.

6º DIA | Mykonos · Santorini
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, transfer privativo ao 
porto para embarque em Speedboat, com destino a Santorini, em lu-
gares Classe Clube ou Business (dependendo do navio). A viagem du-
rará cerca de 2h40. As suas malas serão guardadas no navio durante 
a viagem. Na chegada a Santorini transfer para o hotel. Alojamento.

7º e 8º DIAS | Santorini 
Dias livres em regime de alojamento e pequeno-almoço, para des-
cansar, passear, desfrutar do hotel e conhecer esta magnífica ilha, 
nas margens da caldeira de um antigo vulcão. Alojamento.

9º DIA | Santorini · Atenas
Pequeno-almoço e transfer ao porto para embarque em Speedboat 
com destino a Atenas. A viagem durará aproximadamente 4h40. Na 
chegada em Atenas, transfer privativo ao hotel. Alojamento.

10º DIA | Saída de Atenas
Pequeno-almoço. Em hora a informar, transfer privativo ao aeropor-
to. Boa viagem!

Acrópole | Atenas

Programa de charme em Atenas e nas ilhas mais 
emblemáticas do Mar Egeu, com as suas águas azuis 
cristalinas. Alojamento em hotéis de referência, em 
quartos espaçosos, para desfrutar destes locais de 

sonho com o máximo conforto 
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INCLUÍDO EM PRIVATE
9 noites de alojamento nos hotéis escolhidos em quarto duplo
Pequeno-almoço buffet diário
Meio dia de visita de Atenas com guia de língua portuguesa em carro de 
luxo
Entradas na Acrópole
Todos os transferes privados entre aeroportos, hotéis e portos com 
assistente em espanhol em carros de luxo
Bilhetes de Speedboats em lugares Classe Clube ou Business (consoante 
o navio)
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

Santorini

Bolonha

CortonaSiena

Florença

Veneza

Santorini

Mykonos

Atenas

PRIVATE Platinum · Hotéis Previstos

Atenas NJV Athens Plaza 5* (Quarto Deluxe vista Acrópole ou Parlamento)

Mykonos Royal Myconian 5* (Quarto Superior)

Santorini Hotel Katikies 5* (Senior Suite)

PRIVATE Gold · Hotéis Previstos

Atenas Athens Was 4* Boutique ( Quarto Deluxe)

Mykonos Semeli 5* (Quarto Superior Vista Mar)

Santorini Astra Suites 4* Boutique (Junior Suite)

Mykonos
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