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PARIS, BENELUX 
E VALE DO RENO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

COLÓNIA

ROTERDÃ0

AMSTERDÃO

BRUXELAS

ANTUÉRPIA

DOUAUMONT
LUXEMBURGO

PARIS 

MARKEN

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / PARIS
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da 
TAP Portugal com destino a Paris. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte ao Hotel Marriott Rive Gauche Paris **** ou 
similar. Em hora a combinar localmente, visita panorâmica 
de autocarro com guia local, à mais extraordinária metrópole 
europeia, em que os famosos Boulevards e pontes sobre o 
rio Sena permitem, frequentemente, criar perspetivas visuais 
de vários monumentos em simultâneo, de uma riqueza e 
equilíbrio difíceis de igualar. São de destacar o Quartier 
Latin das instituições académicas entre as quais a famosa 
Sorbonne, a Île de la Cité com a Catedral Notre-Dame, o 
museu do Louvre, a praça da Concórdia, os Campos Elíseos, 
o Arco do Triunfo, o Champ de Mars e a Torre Eiffel. Jantar em 
restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

 2º DIA  PARIS
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita ao bairro 
de Montmartre, conhecido pela sua basílica do Sacré-Coeur 
e a Place du Tertre onde os pintores de rua de hoje lembram 
a tradição artística e boémia deste bairro, frequentada por 
artistas como Pissaro, Siley, Degas, Cézanne, Toulouse-
Lautrec, Renoir, Monet, Zola, Van Gogh, Picasso entre tantos 
outros. O almoço será servido no mais famoso monumento 
de Paris, a Torre Eiffel, no restaurante do 1º piso. Tempo livre 
para desfrutar da deslumbrante vista sobre a Cidade Luz e 
restante tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar 
em restaurante local. Alojamento no hotel.

 3º DIA  PARIS / DOUAUMONT / LUXEMBURGO
Após o pequeno-almoço buffet, partimos para este da França, 
onde campos sem fim de beterraba e cereais alternam 
com o rendilhado das vinhas de champanhe. A importância 
estratégica deste território colocou-o na linha da frente do 
primeiro grande conflito à escala mundial, onde a batalha 
dos “300 dias e 300 noites” teve um papel ímpar na memória 
coletiva dos povos que nela participaram. Visita do mais famoso 

memorial dedicado à Primeira Grande Guerra, o Ossuário de 
Douaumont. Após almoço em restaurante local, continuação 
da viagem para o Luxemburgo, capital do Grão-Ducado do 
mesmo nome e visita panorâmica desta encantadora cidade: a 
praça Guilherme II, a fachada do Palácio do Grão-Ducal, a Praça 
das Armas, a catedral Notre-Dame, o planalto do Kirchberg 
com os edifícios das Instituições Europeias. Transporte ao 
Mercure Grand Hotel Luxembourg Alfa **** ou similar e 
alojamento. Jantar incluído.

 4º DIA  LUXEMBURGO / VALE DO RENO / COLÓNIA / 
MAASTRICHT
Após pequeno-almoço buffet no hotel, saímos em direção ao 
coração da região vinícola do vale do Mosela. Desfrutando 
de uma das paisagens vinhateiras mais bonitas do mundo, 
vamos ao encontro de outro rio, o majestoso Reno onde 
embarcamos numa inesquecível viagem de barco. Ao longo 
das margens podemos admirar, paisagens deslumbrantes 
com rochedos lendários, encostas de vinhas de Riesling, 
coroadas por inúmeros castelos ancestrais debruçados sobre 
povoados amuralhados que evocam um passado próspero. 
Almoço a bordo. Desembarque e partida para Colónia, uma 
das cidades mais prósperas da Alemanha, famosa pela 
sua Catedral, joia da arquitetura gótica onde, de acordo 
com a tradição, se encontram as relíquias dos Reis Magos. 
Continuação para Maastricht. Jantar e alojamento no Hotel 
Novotel Maastricht **** ou similar.

 5º DIA  MAASTRICHT / BRUXELAS
Após pequeno-almoço buffet no hotel, partida para a Valónia 
belga, terra fértil e de abundância agrícola, até Bruxelas, o 
centro político mais importante da União Europeia. Visita 
panorâmica da cidade de Bruxelas, o Arco de Triunfo do 
Cinquentenário, os quarteirões das Instituições Europeias - 
com o edifício Berlaymont, o Conselho e a Comissão Europeia, 
o Palácio da Nação, e por fim a Catedral de S. Miguel. Almoço 
em restaurante local. Prosseguimos a visita, agora a pé, para 
saudar o popular Maneken-pis e terminamos a visita na 
famosa “Grand Place”. Alojamento no Hotel Novotel Bruxelas 
Centre Tour Noire **** ou similar. Jantar incluído.

 6º DIA  BRUXELAS / ANTUÉRPIA / ROTERDÃO / 
AMESTERDÃO
A seguir ao pequeno-almoço buffet no hotel, conhecemos o 
bairro de Laeken, residência da família real da Bélgica, onde o 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário PARIS • DOUAUMONT • LUXEMBURGO • VALE DO RENO • COLÓNIA • MAASTRICHT • BRUXELAS • ANTUÉRPIA • ROTERDÃO • AMESTERDÃO • MARKEN 

Atomium, marco da cidade dos tempos modernos contrasta 
com o exotismo dos pavilhões asiáticos. Prosseguimos 
para Antuérpia, para visita, orientada pelo nosso guia, 
à capital de província da Flandres. Na cidade natal de 
Rubens destacamos o castelo Steen sobre o rio Escalda, o 
conjunto arquitetónico da “Grote Markt” e a praça principal 
dominada pelos 123 metros da torre da Catedral. Almoço em 
restaurante local. Continuação da viagem para Roterdão, o 
maior porto da Europa e visita panorâmica desta cidade de 
arquitetura futurista, destacando: a Ponte Erasmus sobre 
o rio Maas, o museu Marítimo, o porto antigo, a catedral de 
S. Lourenço e as surpreendentes casas cúbicas. Terminada a 
visita prosseguimos para Amesterdão. Alojamento e jantar 
no Hotel Artemis **** ou similar.

 7º DIA  AMESTERDÃO / MARKEN / AMESTERDÃO
Após o pequeno-almoço buffet, damos início a visita de 
Amesterdão. Primeiro o museu Van Gogh, para conhecer 
a obra do pintor holandês, expoente máximo do pós-
impressionismo. Depois no passeio panorâmico em 
autocarro, com guia local, realçamos a Dam no centro da 
rede de canais, o Palácio Real, a Igreja Nova, a Bolsa, a 
Estação Central, a Igreja de S. Nicolau, o porto imortalizado 
por Jacques Brel, entre outros. Após conhecermos a capital 
dos Países-Baixos, percorremos de autocarro a região dos 
polders cuja existência só foi possível graças a milhares 
de moinhos de água. Após o almoço num ambiente rural 
rodeado de diques, seguimos para visitar a bucólica aldeia de 
Marken, uma ilha que num passado recente foi ligada a terra 
por um dique. Regresso a Amesterdão para um passeio de 
barco panorâmico ao longo dos canais e rio Amstel. Tempo 
livre para sentir o espírito arrojado desta cidade, com o pulsar 
caraterístico que faz de Amesterdão um lugar tão especial. 
Alojamento e jantar incluído no hotel.

 8º DIA  AMESTERDÃO / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar 
localmente, partida para o aeroporto de Amesterdão. 
Formalidades de embarque e saída em voo regular da 
TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao 
aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM 

Taxas de aviação saída do Porto € 20

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135 (saída de 
Lisboa).  Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
(mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP 
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de duplo;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);
• Guias locais selecionados em Paris, Amesterdão, Marken 

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

PARIS LUXEMBURGO   MAASTRICHT BRUXELAS   AMESTERDÃO   

2 1 1 1 2

MARÇO 26

ABRIL 23

MAIO 14 21 28 

JULHO 2 16 23 30

AGOSTO 6 13 20 27

SETEMBRO 17

OUTUBRO 1

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
13 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.

Todas as datas de 
partida € 1.795 € 2.295 

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA  GARANTIDAS SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
substituindo o alojamento em Maastricht pelo alojamento em Koblenz, 
mas garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt 
Nas partidas de 30Jul, 13Ago e 27Ago, o almoço na Torre Eiffel não 
está garantido. Sempre que não se confirme, essa refeição será 
providenciada em restaurante local e visitamos a Fundação Louis 
Vuitton. Nas partidas de 26Mar e 23Abr a visita à região dos Polders 
será substituída pelo mundialmente famoso jardim do "Keukenhof".

(exceto quando visitam o jardim "Keukenhof que a visita é 
acompanhada pelo nosso guia privativo) e barco panorâmico em 
Amesterdão;

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: 
Paris – Torre Eiffel (1º piso) ou Fundação Louis Vuitton, Ossuário 
Douaumont, Luxemburgo, barco no Reno, Colónia, Bruxelas, 
Antuérpia, Roterdão, Museu Van Gogh; 

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída do hotel em Paris (1 peça de 

bagagem por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 135 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

INCLUI SUBIDA E ALMOÇO

MAASTRICHT
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 1º DIA  LISBOA OU PORTO / NICE
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da 
TAP Portugal com destino a Nice. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Breve visita panorâmica orientada pelo nosso guia privativo. 
Transporte ao Hotel Novotel Nice Centre **** ou similar, 
jantar e alojamento.

 2º DIA  NICE / ÈZE VILLAGE / MÓNACO / MONTE CARLO 
/ NICE
Pequeno-almoço buffet no hotel. Tempo livre para atividades 
de gosto pessoal. Aproveite para conhecer o mercado matinal, 
percorrer a Promenade des Anglais e admirar uma das mais 
famosas praias da Côte D’Azur. Em hora a indicar partida para 
Èze Village, através da Moyenne Corniche e suas belíssimas 
paisagens. Almoço em restaurante local. Depois, visitando 
a aldeia de Èze, verdadeiro ninho de águia, chegaremos ao 
jardim exótico, que não só reúne uma fabulosa coleção de 
cactos, como, do alto dos seus 427 metros, nos inebria pelo 
esplêndido panorama sobre o Mediterrâneo. Visita à Usine 
Laboratoire Fragonnard, um dos expoentes da indústria 
cosmética do sul da França. De seguida partimos para o 
Principado do Mónaco, estado soberano desde 1297 quando 
François Grimaldi o arrebatou aos genoveses, para aí instalar 
a sua dinastia. Local onde se realiza o mais excitante circuito 
urbano de Fórmula 1, é conhecido pelo luxo, sofisticação e 
glamour. A visita orientada pelo nosso guia leva-nos a pé 
pelas ruelas da cidade, passando pelo Museu Oceanográfico, 
no passado dirigido por Jacques Cousteau, entrando na 
catedral onde repousam a malograda princesa Grace Kelly 
e seu esposo Rainier III, e terminando o passeio na praça do 
Palácio Grimaldi, com seus miradouros sobre a baía de la 
Condamine, sempre repleta de iates, ou o bairro de Fontvieille, 
espaço ganho ao mar nos anos 70. Jantar em restaurante 
local e continuação para Montecarlo, onde além do casino, 
pode apreciar os jardins, as belas fachadas e o “desfile” de 
carros de alta gama. Regresso a Nice e alojamento.

 3º DIA  NICE / ST. PAUL DE VENCE / CANNES / GÉNOVA
Pequeno-almoço buffet no hotel. De seguida partimos 
para a encantadora aldeia fortificada Saint-Paul de Vence, 
“pendurada” num esporão rochoso, entre os Alpes Marítimos 
e o Mediterrâneo, que nos deslumbra pelas suas ruelas 
medievais e variedade de pequenas galerias de arte. Foi 
morada do pintor Marc Chagall nos seus últimos 20 anos de 
vida. Conduzidos pelo nosso guia acompanhante, teremos 
tempo para passear pelas ruelas estreitas e sentir o seu 
charme. Depois, continuação para Cannes, conhecida como a 
“estrela da Côte D’Azur”, famosa pelo Palácio dos Festivais, a 
marina com os seus luxuosos barcos de recreio e a avenida 
marginal Boulevard de la Croisette. Almoço em restaurante 
local. Continuação para Génova - capital da Ligúria e maior 
porto marítimo de Itália. Jantar e alojamento no Hotel NH 
Plaza Génova **** ou similar.

 4º DIA  GÉNOVA / RAPALLO / PORTOFINO / RAPALLO / 
GÉNOVA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Génova, é uma pérola a ser 
descoberta, uma joia artística inesperada. Senhora dos mares 
até ao séc. XVI, e cidade natal de Cristóvão Colombo, usufruiu 
do comércio de mercadorias do Médio Oriente, (seda, pedras 
preciosas e especiarias) cobrindo-se de palácios barrocos e 
igrejas sumptuosas. O nosso passeio, acompanhado de guia 
local, começará com uma panorâmica de autocarro seguida de 
passeio a pé. Da Piazza Ferrari, com sua fonte monumental, ao 
Teatro da Ópera, atravessando o Palácio Ducal, faz-se a ligação 
entre a cidade moderna e a antiga. Depois, as intricadas e 
castiças ruas do bairro mercantil levar-nos-ão à catedral de 
S. Lourenço, e à Via Garibaldi uma elegante artéria genovesa 
com palácios do séc. XVI e XVII. Finda a visita, partimos em 
direção a Rapallo onde almoçamos em restaurante local. De 
tarde, embarcamos numa viagem até à pitoresca enseada de 
Portofino1, local de encontro das estrelas do cinema mundial. 
Em hora a indicar, retorno de barco a Rapallo e posteriormente, 
a Génova. Jantar e alojamento no hotel. 
1 Caso as condições de navigabilidade obriguem a suspensão dos 
transportes marítimos no Golfo do Tigullio, Portofino será substituído 
por Stª Margherita Ligure.

 5º DIA  GÉNOVA / MILÃO / COMO / MONTANO LUCINO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a 
Milão capital da finança e da moda italiana, para admirar a 

JUNHO 5

JULHO 3 10 17 24 31 

AGOSTO 7 14 21 

SETEMBRO 4 11 18

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
12 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇA

Jun + Jul + Ago € 1.795 € 2.145
€ 1.295

Set € 1.895 € 2.295

imponente Catedral de Nossa Senhora de Milão, as Galerias 
Vittorio Emanuelle e o Teatro Scala, o mais famoso teatro de 
ópera do mundo. Almoço em restaurante local. Em hora a 
indicar partida para Montano Lucino, com paragem em Como 
para fotografar e deambular nas margens do seu belíssimo 
lago. Chegada a Montano Lucino, jantar e alojamento no 
Hotel Cruise **** ou similar.

 6º DIA  MONTANO LUCINO / ST MORITZ (BERNINA 
EXPRESS) / TIRANO / MONTANO LUCINO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a Suíça, 
percorrendo estradas alpinas e o Maloja Pass, para chegar 
a St. Moritz, famosa estância de esqui situada a 1822 metros 
de altitude. Almoço em restaurante local. Ao início da tarde, 
embarque num dos mais famosos comboios alpinos, o 
Bernina Express que, através de maravilhosas paisagens, 
nos levará até à localidade italiana de Tirano. Regresso a 
Montano Lucino, jantar e alojamento no hotel.

7º DIA  MONTANO LUCINO / LUGANO / ILHAS BORROMEU 
/ BAVENO OU STRESA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a cidade Suíça 
de Lugano, também ela situada nas margens de um lago, que 
pela quantidade de cerejeiras na região, foi pelos romanos 
apelidado de Ceresio. Tempo para passear no Parco Cívico e 
nas ruas de arcadas do centro antigo. Almoço em restaurante 
local, e partida para Stresa, pequena estância de veraneio em 
tempos visitada pela Rainha Victoria. Chegada e embarque 
para as Isolas Borromeu, primeiro passando pela Ilha dos 
Pescadores e depois pela Ilha Bella, onde se visita o Palácio 
Borromeu, com guia local, belíssima e invulgar construção do 
séc. XVIII, com surpreendentes jardins em socalcos. Ao final 
da tarde, transporte de lancha para a costa e continuação 
para Stresa. Chegada, jantar e alojamento no Grand Hotel 
Simplon **** ou Grand Hotel Dino **** similar. 

8º DIA  BAVENO OU STRESA / MILÃO / LISBOA OU 
PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto de Milão. Formalidades de embarque 
e saída em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa 
ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O PREÇO INCLUI
• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 

TAP Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de 
bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

PARTIDAS GARANTIDAS

• Guia local em Génova e Palácio Borromeu;
• Restantes visitas orientadas pelo guia privativo em: Nice, 

Èze Village, Mónaco, St. Paul de Vence, Cannes, Portofino, 
Milão, passeio comboio Alpino Bernina Express, St. Moritz 
e Lugano;

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de 

bagagem por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 135 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

CÔTE D’AZUR, ALPES SUÍÇOS 
E LAGOS ITALIANOS 

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

MILÃO

GÉNOVA

CANNES
MÓNACO

ST. PAUL DE VENCE
NICE

COMOBAVENO
LUGANO

TIRANO

ST.MORITZ

RAPALLO

NICE   GÉNOVA MONTANO LUCINO   BAVENO OU STRESA   
2 2 2 1

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

NICE • ÈZE VILLAGE • MÓNACO • ST. PAUL DE VENCE • CANNES • GÉNOVA • RAPALLO • PORTOFINO • MILÃO • COMO  • ST. MORITZ  • TIRANO 
MONTANO LUCINO • LUGANO • ILHAS BORROMEU • BAVENO OU STRESA 

Nas datas sublinhadas, não é possível realizar o voo do Porto para 
Lisboa para fazer a ligação a Milão e o itinerário realiza-se no 
sentido inverso garantindo integralmente todos os serviços e visitas 
programadas. Consulte itinerário detalhado em www.nortravel.pt

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI
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ROMA

FLORENÇA

BOLONHA

POMPEIANÁPOLES
SORRENTOCAPRI

SIENA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / BOLONHA / MODENA / 
BOLONHA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque assistidas. Partida em voo regular 
TAP Portugal com destino a Bolonha. À chegada, assistência 
pelo nosso guia português privativo que acompanha a viagem 
do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte 
ao Hotel UNA Bologna ****, ou similar. Em hora a indicar 
localmente saída em direção a Modena para visita do museu 
dedicado a Enzo Ferrari, o fundador da marca mais famosa da 
indústria automóvel, a escuderia Ferrari: a infância de Enzo, 
a sua vida, os primeiros protótipos, a construção da lenda. 
Regresso a Bolonha. Alojamento e jantar no hotel.

 2º DIA  BOLONHA / FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Acompanhado pelo nosso 
guia privativo, saída para breve passeio por Bolonha, sede da 
mais antiga Universidade da Europa. O passeio a pé inclui as 
Torres Gémeas da Porta Ravegnana, as duas praças adjacentes, 
Piazza Maggiore e Piazza Neptuno, onde se encontra o Palazzo 
Comunale e o Palazzo del Podestá, a Fonte de Neptuno, 
a Basílica de São Petrónio e o complexo das igrejas de S. 
Stefano. Em hora a indicar localmente, seguimos em direção à 
cordilheira dos Apeninos, para descobrir a glamorosa Toscana e 
sua capital, Florença. Chegada e almoço em restaurante local. 
De tarde, visita com guia local, a este extraordinário repositório 
de arte, berço do Renascimento, terra de Leonardo da Vinci, 
Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, entre outros. Durante 
a visita teremos oportunidade de admirar a Catedral de Santa 
Maria del Fiore, o Batistério com as célebres Portas do Paraíso, 
a Igreja de Santa Cruz, Panteão dos Grandes de Itália (exterior), 
a Piazza della Signoria e a Ponte Velha. Alojamento e jantar no 
Starhotel Tuscany ****, ou similar. 

 3º DIA  FLORENÇA / SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA
Após o pequeno-almoço buffet partimos para Siena. Visita 
desta magnífica cidade medieval, passando pela Piazza del 
Campo, onde se realiza o famoso Palio delle Contrade e pela 
Catedral (sem entrada). Em hora a combinar, partimos para a 
localidade de San Gimignano (Património da Humanidade), 
com almoço gastronómico e visita incluídos. Tempo livre. 
Regresso a Florença. Alojamento e jantar no hotel.

 4º DIA  FLORENÇA / POMPEIA / SORRENTO
Após pequeno-almoço buffet, partida para a região da Campânia, 
onde as tradições do mar tão bem se conjugam com as da terra. 
Almoço incluído durante o percurso. Ao longe distinguem-se 
os contornos do magnífico vulcão Vesúvio que no ano de 79 
d.C. entrou em erupção sepultando a vizinha cidade romana 
de Pompeia, Património Mundial da UNESCO. Visita com guia 
local deste extraordinário núcleo arqueológico, um documento 
essencial sobre a vida da antiguidade. Para compreendermos 
como viveram os seus habitantes há 2.000 anos, percorremos 
as ruas empedradas e entramos em algumas casas. Ao final da 
tarde continuação da viagem para Sorrento. Chegada, jantar e 
alojamento no Grand Hotel Parco del Sole ****, ou similar. 

 5º DIA  SORRENTO / COSTA AMALFITANA / AMALFI / 
SORRENTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Hoje, percorremos a Costa 
Amalfitana, com as mais deslumbrantes paisagens sobre o mar 
Mediterrâneo, pois segundo a lenda, Hércules apaixonou-se por 
uma ninfa chamada Amalfi, que, quando morreu, foi enterrada 
pelo seu amante no local mais belo do mundo... considerada 
atualmente Património Mundial da UNESCO. Pequenas 
localidades desfilam pela estrada que serpenteia por entre o mar 
e a montanha: Sta. Ágata, Positano e finalmente Amalfi, pitoresco 
porto de mar de águas azul-turquesa, em contraste com o branco 
do casario. Paragem para almoço e tempo livre nesta reputada 
estação balnear. Em hora a indicar regresso a Sorrento, passando 
por Ravello, que, do alto dos Monti Lattari, nos oferece das mais 
lindas vistas sobre a "Costiera". Jantar e alojamento no hotel.

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

BOLONHA • MODENA • MUSEU ENZO FERRARI • FLORENÇA • SIENA • SAN GIMIGNANO • POMPEIA • SORRENTO  
COSTA AMALFITANA • CAPRI • NÁPOLES • ROMA • VATICANO

JUNHO 5 12

JULHO 10 17 24 31

AGOSTO 7 14 21 28

SETEMBRO 4

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
13 VISITAS +7 P. A. BUFFET

 6º DIA  SORRENTO / ILHA DE CAPRI / NÁPOLES / ROMA
Após pequeno-almoço buffet no hotel, atravessamos em ferry 
para a pequena e glamorosa ilha de Capri. O ambiente que 
aqui se vive é uma mistura de requinte e simplicidade, onde o 
ar perfumado e o clima convidam à exaltação dos sentidos. 
Chegada e visita com guia local, incluindo a subida em funicular 
para a localidade de Capri, começando pela Piazza Umberto I - 
mais conhecida como Piazzeta - e atravessando as pitorescas 
e glamorosas ruelas da localidade, passando pela antiga 
Certosa, até chegarmos aos Jardins de Augusto, sobranceiros 
à Via Krupp, e que nos oferecem uma das melhores vistas 
sobre a costa sul desta ilha, bem como dos seus 3 ilhéus mais 
famosos - os Faraglioni. Ao fim da manhã, travessia de ferry 
para Nápoles. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde, 
visita panorâmica, desta carismática cidade, para apreciarmos a 
Piazza del Município, o Castel Nuovo e a Galeria Humberto I, entre 
outros locais de interesse. Em hora a determinar localmente, 
partida em autocarro para Roma. Chegada, jantar e alojamento 
no Hotel Barceló Aran Mantegna ****, ou similar.

 7º DIA  ROMA  - VISITA AO VATICANO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer 
Roma, “A Eterna”, com guia local e almoço em restaurante 
local incluído. Visitamos o interior do incomparável Museu do 
Vaticano e da Capela Sistina, onde Miguel Ângelo pintou a 
sua genial visão da Criação, à Praça e Basílica de S. Pedro, o 
Coliseu, com paragem para admirar esta imponente ruína da 
época do Império (exterior), bem como o Arco de Constantino, 
o Circo Máximo e o interior da Igreja de Santa Maria Maior. 
Final da tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar e 
alojamento no hotel.

 8º DIA  ROMA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida em voo regular da TAP Portugal. Chegada ao respetivo 
aeroporto. FIM DA VIAGEM

COSTA AMALFITANA MUSEU ENZO FERRARI

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

ITÁLIA MONUMENTAL,  
CAPRI E COSTA AMALFITANA

BOLONHA   FLORENÇA   SORRENTO ROMA   

1 2 2 2

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg 

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);

Taxas de aviação saída do Porto € 50

Os preços indicados incluem taxas de aviação de 
€ 145 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de 
aviação sujeitos a alteração. Preço da criança (2-11 
anos), compartilhando o quarto com dois adultos.
(mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Nas datas sublinhadas 
o itinerário realiza-se no 
sentido inverso, garantindo 
integralmente todos os 
serviços e visitas progra-
mados. Consulte itinerário 
detalhado em www.
nortravel.pt 

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇA

5Jun + Jul + 7, 14 e 21Ago € 1.795 € 2.095
€ 1.495

12Jun + 28Ago + Set € 1.895 € 2.195

PREÇO POR PESSOA

• Guias locais selecionados em Florença, Siena, Pompeia, 
Capri, Roma (igreja Sta Maria Maior) e Vaticano (Museus do 
Vaticano + Capela Sistina);

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: 
museu Enzo Ferrari, Bolonha; S. Gimignano, panorâmica em 
autocarro na Costa Amalfitana; Amalfi e Nápoles;

• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 145 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Devido à comemoração do Jubileu, os Museus do Vaticano poderão ser 
encerrados sem aviso prévio. Nesse caso, como alternativa, faremos 
visita às Catacumbas

SAN GIMIGNANO
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ROMA

ASSIS
SIENA

FLORENÇA

VENEZA
MILÃO

PÁDUA
VERONA

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / ROMA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Assistência nas formalidades de embarque. Partida em avião 
da TAP Portugal com destino a Roma. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Transporte ao Hotel Barceló Aran Mantegna 
**** ou similar. Jantar e alojamento no hotel. Depois de 
jantar, possibilidade de efetuar um passeio noturno em Roma 
(facultativo).

 2º DIA  ROMA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia livre. De manhã poderá 
participar numa excursão facultativa a São Paulo Extramuros, 
uma das quatro Basílicas com Porta Santa, a Castel Gandolfo, 
para onde Sua Santidade se retira durante o verão, e as colinas 
de Frascati com vilarejos que parecem retirados de filmes de 
Visconti ou Fellini. A tarde poderá ser passada em visitas de 
gosto pessoal, compras ou passeio pela belíssima Piazza 
di Spagna e quarteirão dos famosos costureiros. À noite, 
possibilidade de participar num jantar com música ao vivo 
(facultativo). Alojamento no hotel.

 3º DIA  ROMA / VATICANO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia inteiro de visita de Roma 
“A Eterna”, com guia local, ao interior do incomparável Museu 
do Vaticano e da Capela Sistina, onde Miguel Ângelo pintou a 
sua genial visão da Criação, à Praça e Basílica de S. Pedro, o 
Coliseu, com paragem para admirar esta imponente ruína da 
época do Império (exterior), bem como o Arco de Constantino, 
o Circo Máximo e o interior da Igreja de Santa Maria Maior. 

CIRCUITO CLÁSSICO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

ABRIL 9 23 JULHO 2 16 30

MAIO 7 21 SETEMBRO 10 24

JUNHO 4 18 OUTUBRO 8 22

8 DIAS 7 REFEIÇÕES
9 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇAS

9Abr + 21Mai + 18Jun + Set € 1.595 € 1.995
€ 975

23Abr + 7Mai + 4Jun + Jul + Out € 1.495 € 1.845

ROMA • VATICANO • ASSIS • SIENA • FLORENÇA • VERONA • PÁDUA • VENEZA • MILÃO

Restante tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar 
e alojamento no hotel.

 4º DIA   ROMA / ASSIS / SIENA / FLORENÇA
Após o pequeno-almoço buffet partida para Assis. Visita desta 
bela e mística localidade com destaque para a Basílica de S. 
Francisco, famosa pelos seus frescos e que abriga o túmulo 
e relíquias do fundador da Ordem dos Franciscanos. Em hora 
a combinar saída em autocarro para almoço em restaurante 
local com gastronomia da região da Umbria. Após o almoço 
partimos para Siena. Visita desta magnífica cidade medieval, 
passando pela Piazza del Campo, onde se realiza o famoso 
Palio delle Contrade e pela Catedral (sem entrada). Ao fim da 
tarde, continuamos para Florença. Jantar e alojamento no 
Grand Hotel Mediterraneo **** ou similar.

 5º DIA   FLORENÇA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita com guia local a este 
extraordinário repositório de arte, berço do Renascimento, terra 
de Leonardo da Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, 
entre outros. Durante a visita teremos oportunidade de admirar 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, o Batistério com as 
célebres Portas do Paraíso, a Igreja de Santa Cruz, Panteão 
dos Grandes de Itália, a Piazza della Signoria e a Ponte Velha. 
Almoço em restaurante local. Restante tempo livre para visitas 
de gosto pessoal. Sugerimos uma excursão opcional a Pisa, 
com visita do exterior do famoso conjunto arquitetónico na 
Piazza dei Miracoli, mais conhecida como Piazza del Duomo, 
nomeadamente, a Catedral, com a bela fachada e a Torre 
Inclinada, onde Galileu estudou as leis da gravidade. Regresso 
a Florença e alojamento no hotel.

 6º DIA  FLORENÇA / VERONA / PÁDUA / VENEZA-MESTRE
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, daremos início à 
viagem para Verona, onde conhecemos a pé esta cidade 
imortalizada por Shakespeare em “Romeu e Julieta”. Passamos 

FLORENÇA VENEZA

pela Praça Bra com as suas esplanadas, Arena Romana, 
Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e a Casa de Julieta, onde 
os apaixonados do mundo inteiro depositam as suas juras 
de amor eterno. Continuação para Pádua. Visita à Basílica de 
Santo António, com as suas cúpulas bizantinas, que alberga 
o túmulo e relíquias do santo padroeiro. Em hora a combinar 
localmente partida para Veneza – Mestre. Chegada, jantar 
e alojamento no Hotel Novotel Veneza Mestre Castellana 
**** ou similar.

 7º DIA   VENEZA-MESTRE / VENEZA / MILÃO
Pequeno-almoço buffet e partida para o cais, onde uma lancha 
privativa nos levará a fazer um passeio de barco na lagoa de 
Veneza, passando pela Ilha do Lido, onde tem lugar o famoso 
festival de cinema, as Ilhas da Giudecca e de San Giorgio 
Maggiore, onde o famoso arquiteto Andrea Palladio construiu 
a igreja com o mesmo nome, além das Ilhas S. Servolo e S. 
Clemente, onde eram acolhidos os peregrinos regressados da 
Terra Santa. Desembarque e início de uma visita panorâmica 
a pé à cidade de Veneza, “A Sereníssima”. O Palácio Ducal, 
a Praça e o exterior da Basílica de S. Marcos, a Ponte dos 
Suspiros, entre outros, farão parte desta visita. Tempo livre 
para visitas de gosto pessoal. Sugerimos passeio facultativo de 
gôndola pelos famosos canais de Veneza. Em hora a combinar, 
continuação para Milão e breve panorâmica pela capital da 
finança e da moda italiana, para admirar a imponente Catedral 
de Nossa Senhora de Milão, as Galerias Vittorio Emanuelle 
e o Teatro Scala, o mais famoso teatro de ópera do mundo. 
Alojamento no Hotel NH Verdi **** ou similar. Jantar 
incluído.

 8º DIA  MILÃO / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, 
partida para o aeroporto de Milão. Formalidades de embarque. 
Partida em voo regular TAP Portugal com destino a Lisboa ou 
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de 
duplo;

• Todos os pequenos-almoços buffet;

• Refeições indicadas no itinerário – 7 refeições (bebidas não 
incluídas);

• Guias locais selecionados: Roma, Vaticano (Museus do 
Vaticano + Capela Sistina) e Florença;

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: 
Assis, Siena, Verona, Pádua, Veneza e Milão;

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
•  Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 140 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Devido à comemoração do Jubileu, os Museus do Vaticano poderão ser 
encerrados sem aviso prévio. Nesse caso, como alternativa, faremos 
visita às Catacumbas. Na partida de 21Mai o alojamento em Milão será 
no Hotel Novotel Milano Airport ****. Na partida de 18Jun o alojamento em 
Florença será no Hotel Croce di Malta *** ou similar. Na partida de 10Set 
o alojamento em Roma será no Hotel Albani **** ou similar. Na partida de 
24Set o alojamento em Florença será no Hotel Palazzo Ricasoli ou Hotel 
Villa Gabrielle D’Anunzio **** ou similar.

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 140 (saída de Lisboa). Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

ITÁLIA
CLÁSSICA

ROMA   FLORENÇA   VENEZA MILÃO 
3 2 1 1

MILÃO   VENEZA   FLORENÇA ROMA 
1 1 2 3

CIRCUITO CLÁSSICO

CIRCUITO TI

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA
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 1º DIA  LISBOA OU PORTO / MILÃO
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Assistência nas formalidades de embarque. Partida em avião 
da TAP Portugal com destino a Milão. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Chegada a Milão. Transporte ao Hotel NH Verdi 
**** ou similar. Jantar incluído. Alojamento.

 2º DIA  MILÃO / VERONA / PÁDUA / VENEZA-MESTRE
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para breve panorâmica 
de Milão, capital da finança e da moda italiana, para admirar 
a imponente Catedral de Nossa Senhora de Milão, as Galerias 
Vittorio Emanuelle e o Teatro Scala, o mais famoso teatro de 
ópera do mundo. Em hora a combinar localmente prosseguimos 
para Verona onde conhecemos a pé esta cidade imortalizada 
por Shakespeare no romance Romeu e Julieta. Passamos pela 
Praça Bra onde se destaca o anfiteatro romano, a comercial via 
Mazzini, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e a casa de Julieta. 
Almoço em restaurante local. Em hora a combinar localmente 
partida para Pádua. Chegada e visita à Basílica de Santo 
António, com as suas cúpulas bizantinas, que alberga o túmulo e 
relíquias do santo padroeiro. Continuação para Veneza – Mestre. 
Chegada, alojamento e jantar no Hotel Novotel Veneza Mestre 
Castellana **** ou similar.

 3º DIA  VENEZA-MESTRE / VENEZA / FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet e partida para o cais, onde uma lancha 
privativa nos levará a fazer um passeio de barco na lagoa de 
Veneza, passando pela Ilha do Lido, onde tem lugar o famoso 
festival de cinema, as Ilhas da Giudecca e de San Giorgio 

Maggiore, onde o famoso arquiteto Andrea Palladio construiu 
a igreja com o mesmo nome, além das Ilhas S. Servolo e S. 
Clemente, onde eram acolhidos os peregrinos regressados da 
Terra Santa. Desembarque na cidade de Veneza, “A Sereníssima”, 
onde a riqueza acumulada por séculos de profícua atividade 
comercial dos seus mercadores, permitiu construir espantosos 
monumentos, tais como a Ponte dos Suspiros, o Palácio Ducal, 
a Praça e Basílica de S. Marcos dominadas pela presença das 
torres do Campanile e do Orologio que desde o século XV marca 
a cadência da vida na cidade. De seguida, passeio de gôndola 
pelos famosos canais de Veneza. Tempo livre para visitas de 
gosto pessoal. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, 
atravessamos a generosa e fértil planície do Pó, em direção à 
cordilheira dos Apeninos, para descobrir a glamorosa Toscânia 
e sua capital, Florença. Jantar e alojamento no Grand Hotel 
Mediterraneo **** ou similar.

 4º DIA  FLORENÇA / PISA / FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita com guia local a este 
extraordinário repositório de arte, berço do Renascimento, terra 
de Leonardo da Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, 
entre outros. Durante a visita teremos oportunidade de admirar 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, o Batistério com as célebres 
Portas do Paraíso, a Igreja de Santa Cruz, Panteão dos Grandes 
de Itália, a Piazza della Signoria e a Ponte Velha. Almoço em 
restaurante local. Partida para Pisa com visita do exterior do 
famoso conjunto arquitetónico na Piazza dei Miracoli, mais 
conhecida como Piazza del Duomo, nomeadamente, a Catedral, 
com a bela fachada e a Torre Inclinada, onde Galileu estudou as leis 
da gravidade. Regresso a Florença. Jantar e alojamento no hotel.

 5º DIA  FLORENÇA / SIENA / ASSIS / ROMA
Após o pequeno-almoço buffet partimos para Siena. Visita 
desta magnífica cidade medieval, passando pela Piazza del 
Campo, onde se realiza o famoso Palio delle Contrade e pela 
Catedral (sem entrada). Em hora a combinar, partimos para a 

ITÁLIA CLÁSSICA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

MILÃO • VERONA • PÁDUA • VENEZA • FLORENÇA • PISA • SIENA • ASSIS • ROMA • VATICANO • CASTEL GANDOLFO

MARÇO 19 26 JULHO 9 23

ABRIL 2 16 30 AGOSTO 6 13 20 27

MAIO 14 28 SETEMBRO 3 17

JUNHO 11 25 OUTUBRO 1 15

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
14 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇAS
Mar + 30Abr + 25Jun + 27Ago + 15Out € 1.755 € 2.055 € 1.255
2Abr + Mai + 11Jun + 9Jul + 17Set + 1Out € 1.855 € 2.155

€ 1.275
16Abr + 23Jul + 6, 13 e 20Ago + 3Set € 1.895 € 2.295

VATICANO ROMA

Umbria. Almoço em restaurante local. De seguida, visitamos a 
mística e bela localidade de Assis, com destaque para a Basílica 
de S. Francisco, famosa pelos seus frescos e que abriga o túmulo 
e relíquias do fundador da Ordem dos Franciscanos. Terminada 
a visita continuamos para Roma. Jantar e alojamento no Hotel 
Barceló Aran Mantegna **** ou similar. Depois do jantar, 
passeio noturno em Roma.

 6º DIA  ROMA / VATICANO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado conhecer 
Roma, “A Eterna”, com guia local e almoço em restaurante 
local incluído. Visitamos o interior do incomparável Museu do 
Vaticano e da Capela Sistina, onde Miguel Ângelo pintou a 
sua genial visão da Criação, à Praça e Basílica de S. Pedro, o 
Coliseu, com paragem para admirar esta imponente ruína da 
época do Império (exterior), bem como o Arco de Constantino, 
o Circo Máximo e o interior da Igreja de Santa Maria Maior. 
Final da tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar e 
alojamento no hotel.

 7º DIA  ROMA / CASTEL GANDOLFO / ROMA
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã visita a São Paulo 
Extramuros, uma das quatro Basílicas com Porta Santa, a Castel 
Gandolfo, para onde Sua Santidade se retira durante o verão, e 
às colinas de Frascati, com vilarejos que parecem retirados de 
filmes de Visconti ou Fellini. Almoço em restaurante local. A 
tarde poderá ser passada em visitas de gosto pessoal, compras 
ou passeio pela belíssima Piazza di Spagna e quarteirão dos 
famosos costureiros. Jantar e alojamento no hotel.

 8º DIA  ROMA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, partida 
para o aeroporto. Formalidades de embarque. Partida em voo 
regular da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada 
ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP 
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de duplo;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt

Devido à comemoração do Jubileu, os Museus do Vaticano poderão ser 
encerrados sem aviso prévio. Nesse caso, como alternativa, faremos 
visita às Catacumbas. Na partida de 11Jun o alojamento em Florença 
será no Hotel Palazzo Ricasoli ou Hotel Villa Gabrielle D’Anunzio **** ou 
similar. Na partida de 27Ago e 3Set o alojamento em Roma será no 
Hotel Albani **** ou similar.  

• Guias locais selecionados: Roma, Vaticano (Museus do 
Vaticano + Capela Sistina) e Florença;

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: Milão, 
Verona, Pádua, Veneza, Pisa, Siena, Assis, Roma – passeio 
noturno, Igreja de S. Paulo Extramuros, Castel Gandolfo e 
Colinas de Frascati;

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 140 (saída de Lisboa). 
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 140 (saída de Lisboa). Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA
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DUBROVNIK

TROGIR / SPLIT

LAGOS DE 
PLITVICE

LJUBLJANA

BLED

ZAGREB

SKRADIN

NEUM

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA  LISBOA / DUBROVNIK 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo especial direto 
com destino a Dubrovnik, a pérola do Adriático. Chegada e 
assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Transporte para o Grand Hotel Park ****1 ou 
similar. Jantar e alojamento. 
1O alojamento no Grand Hotel Park em Dubrovnik poderá 
efetuar-se no edifício principal ou nas Villas. 

 2º DIA  DUBROVNIK / MONTENEGRO / DUBROVNIK 
Após o pequeno-almoço buffet, visita do centro histórico 
desta cidade Património da UNESCO, a outrora poderosa e 
aristocrata República de Ragusa, debruçada sobre as águas 
do Adriático. Cada passo é uma surpresa pela beleza ímpar 
das fachadas de pedra branca e telhados de terracota rosa, 
cada rua uma história, cada praça um cartão postal à sua 
espera. O passeio a pé com guia local, leva-nos pela porta 
muralhada à praça da fonte de Onofrio e depois ao Stradun, a 
avenida nobre da cidade, com as suas esplanadas e comércio 
tradicional. Visitamos o Mosteiro dos Franciscanos que alberga 
a mais antiga farmácia da Croácia, e finalmente percorremos 
o pequeno mas animado mercado de produtos locais. Partida 
para a região de Konavle e almoço típico em restaurante local. 
De tarde, visita a um dos mais jovens países do mundo, o 
Montenegro, rival da Croácia em beleza natural e monumental. 
Através de um percurso magnífico pelo único fiorde do sul da 
Europa, com um cenário de montanhas debruçadas sobre 
o mar, visitamos a cidade medieval de Kotor, classificada 
como Património Mundial da UNESCO. Em hora a determinar 
localmente regresso à Croácia, sempre bordeando as baías 
e passando por típicas e tradicionais aldeias de pescadores. 
Jantar e alojamento.

3º DIA  DUBROVNIK / PASSEIO DE BARCO / DUBROVNIK 
Pequeno-almoço buffet. A bordo de um genuíno barco da 
Dalmácia iniciaremos um descontraído passeio de barco (se 
as condições climatéricas forem favoráveis) que nos leva 
até ao arquipélago das Elaphiti. Após breve paragem na 
Ilha de Kolocep, faremos escala em Lopud, conhecida pelas 

suas praias e águas cálidas, onde temos tempo para um 
mergulho nas suas águas mornas e transparentes e visitar a 
única vila da Ilha, com cerca de 350 habitantes (fato de banho 
recomendado). De volta a bordo, terá lugar o nosso almoço 
barbecue, de peixe, servido a bordo. Regresso a Dubrovnik, e 
restante tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.

 4º DIA  DUBROVNIK / TROGIR / SPLIT 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção a norte, 
primeiro por uma estrada panorâmica bordeando o mar 
Adriático, e depois atravessando a região montanhosa de 
Biokovo até à Dalmácia Central onde visitamos a histórica 
localidade de Trogir, Património Mundial da Humanidade 
e autêntico museu ao ar livre. Após o almoço num típico 
restaurante desta original localidade, passeio a pé 
acompanhados de guia local, para admirar a presença de 
todas as civilizações que por aqui passaram: gregos, Romanos, 
Mongóis, Magiares, Venezianos e Turcos. De seguida, partimos 
para a industrial e cosmopolita cidade croata de Split, a 
segunda maior da Croácia. Início da visita a pé, com guia local, 
do centro histórico integrado no Palácio de Diocleciano do séc. 
III, Património da UNESCO. Durante 1700 anos, a residência do 
imperador romano foi transformada intramuros num casario 
surpreendente de ruas e vielas onde lojas, bares e até hotéis 
espreitam em cada esquina. No pátio interior de Peristil, entre 
colunas e esfinges egípcias a sensação de estarmos num 
museu a céu aberto é total, e o percurso entre as portas da 
cidade, a do Ouro e a de Ferro transporta-nos até a Riva, o 
passeio marítimo, onde sentados numa esplanada podemos 
apreciar a valsa dos ferries e seus passageiros a entrar no 
porto. Alojamento e jantar no Hotel Atrium **** ou similar.

 5º DIA  SPLIT / PLITVICE / LJUBLJANA
Pequeno-almoço buffet. Partida para o interior, na direção do 
maciço montanhoso do Velebit nos Alpes Dináricos. À nossa 
frente desfilam cenários de uma beleza rude, montanhas 
cársicas entrecortadas por desfiladeiros esculpidos pela mãe-
natureza, para finalmente chegarmos a uma das maravilhas 
naturais do mundo, o parque natural de Plitvice Jezera, 
Património da UNESCO. A visita a esta extraordinária reserva 
ecológica será feita em parte a pé, com guia local pelos trilhos 
expressamente concebidos para usufruir da natureza no seu 
esplendor. Na outra parte incluímos o barco, um dos transportes 
exclusivos do parque. Após o almoço, atravessando as terras 
bucólicas da Vojna Krajina, vem-nos à memória a história 
trágica da guerra e desmembramento da Jugoslávia. Entramos 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

DUBROVNIK • MONTENEGRO • PASSEIO DE BARCO • TROGIR • SPLIT• PARQUE NATURAL DE PLITVICE JEZERA • LJUBLJANA 
BLED  • ZAGREB • SKRADIN • NEUM (BÓSNIA)  

JULHO 4 11 18 25

AGOSTO 1 8 15 22 29

SETEMBRO 5

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
11 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   
Todas as datas de partida € 1.695 € 1.995

na Eslovénia, onde as paisagens agrícolas alternam com os 
densos bosques de faias e carvalhos, numa exuberância de 
verde sem fim. Chegada a Ljubljana, alojamento e jantar no 
Grand Hotel Union **** ou similar.

 6º DIA   LJUBLJANA / BLED / ZAGREB 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica de 
Ljubljana a pé, com guia local, ao centro histórico. Percorrendo 
as margens do rio desde as praças Preseren à do Congresso, 
passamos pelas 3 pontes, o mercado, a Catedral de S. Nicolau 
com as suas famosas portas em bronze, a Biblioteca Nacional 
obra-prima do arquiteto Plecnik. Partida para a plácida Bled. 
Encostada aos Alpes Italianos, é das mais conhecidas estâncias 
de férias da Eslovénia sendo apreciada pela sua beleza bucólica 
e pelas suas termas. O almoço será servido no mais antigo 
castelo do país, datado de 1004, de onde desfrutaremos das 
mais belas vistas de toda a região circundante. Partida para a 
Croácia e sua capital Zagreb, principal polo industrial e cultural 
deste jovem país. Início da visita panorâmica de Zagreb, com 
guia local, primeiro percorrendo a “Ferradura verde” onde no 
século XIX nasceram parques e edifícios de grande riqueza 
arquitetónica: o pavilhão de Arte, o Teatro Nacional Croata, o 
Museu das Artes e Ofícios, o Museu Mimara, a Universidade 
e a “Fonte da vida” do escultor universal Ivan Mestrovic. Agora 
na cidade alta dominada pela silhueta da Catedral de Santo 
Estêvão, passamos pela Torre do Igreja de São Marcos, a igreja 
jesuíta de Sta Catarina, o Parlamento Croata e o Portão de 
Pedra, hoje local de devoção religiosa. Jantar e alojamento no 
Best Western Hotel Astoria **** ou similar.

 7º DIA  ZAGREB / SKRADIN / NEUM (BÓSNIA)
Pequeno-almoço buffet no hotel. Hoje deixamos a capital, 
desfilam os vales de terra farta, pastos e florestas sem fim, nas 
montanhas de Gorski Kotar da Croácia Central. O almoço será 
servido na aldeia de Skradin, tesouro escondido nos limites do 
parque nacional do rio Krka. Continuação até ao extremo sul 
da Croácia, a província da Dalmácia, atravessando o oásis 
agrícola do vale do Neretva, entre o mar e as montanhas, até ao 
enclave de Neum, na Bósnia-Herzgovina. Jantar e alojamento 
no Grand Hotel Neum **** ou similar.

 8º DIA  NEUM / DUBROVNIK / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto de Dubrovnik. Formalidades de 
embarque e saída em voo especial com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica, em voo especial de 
Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem por 
pessoa até 15kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Guias locais em Dubrovnik, Trogir, Split, Parque Natural 

Plitvice Jezera, Ljubljana e Zagreb; 
• Restantes visitas orientadas pelo guia privativo em: 

Montenegro, passeio de barco na costa da Adriática e Bled; 
• Entradas: Mosteiro dos Franciscanos (Dubrovnik), Palácio de 

Diocleciano (Split) e Parque Natural de Plitvice Jezera; 
• Passeio de barco pela costa adriática de Dubrovnik 

(realização sujeita às condições climatéricas); 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis, exceto em 

Dubrovnik que tem serviço de entrada e de saída (1 peça de 
bagagem por pessoa); 

• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 95 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 95 (saída 
de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

ENCANTOS DA CROÁCIA 
E ESLOVÉNIA 

DATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Na partida de 11Jul o alojamento em Split 
será no Hotel President **** ou similar. 

DUVROVNIK SPLIT    LJUBLJANA   ZAGREB NEUM  
3 1 1 1 1

PARTIDAS GARANTIDAS

LJUBLJANA
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 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VIENA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Budapeste. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha a 
viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte ao Hotel Arcotel Kaiserwasser ****, ou similar, 
jantar e alojamento.

 2º DIA  VIENA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça Albertina e 
da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com guia local, 
passando pelos edifícios e praças que constituem o imponente 
conjunto do Hofburgo, Palácio residência de Inverno da família 
imperial, até a Praça dos Heróis e aos Museus de História de Arte 
e de Ciências Naturais. Prosseguimos a visita em autocarro pela 
avenida monumental Ringstrasse, passando pelo Parlamento, 
Câmara Municipal e Igreja Votiva. Paramos para apreciar o 
colorido da curiosa obra arquitetónica de Hundertwasser. De 
seguida, subiremos ao Palácio Belvedere para apreciar a vista 
dos seus jardins e prosseguimos para a Karlzplatz, com a famosa 
Igreja de São Carlo Borromeo, o mais importante monumento 
barroco da cidade. Almoço em restaurante local. Restante tempo 
livre para visitas de gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

 3º DIA  VIENA / BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel e partida para Budapeste. 
À chegada, almoço em restaurante local. De tarde, visita 
panorâmica, da cidade “Princesa do Danúbio”. Da visita 
merecem destaque o Bastião dos Pescadores, a Praça dos 
Heróis, a Igreja do Rei Matias (interior), o Parlamento, entre 
outros. Restante tempo livre para atividades de gosto pessoal. 
Jantar típico em restaurante local acompanhado de música. 
Alojamento em hotel de 4* da cadeia hoteleira Accor ou similar.

 4º DIA  BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita ao interior 
do Parlamento. Almoço em restaurante local. Ao final da tarde, 
fazemos um passeio de barco no Danúbio com jantar a bordo. 
Alojamento no hotel.

 5º DIA  BUDAPESTE / BRATISLAVA / PRAGA
Após pequeno-almoço buffet, partida para a República da 
Eslováquia. Chegada a Bratislava, sua capital, que a partir 
do rio Danúbio, se ergueu como a principal porta de entrada 
dos Cárpatos. O centro histórico dominado pelas cores rosa e 
pastel dos edifícios barrocos, convida-nos à sua descoberta, 
acompanhados pelo nosso guia local. Almoço em restaurante 
local. Em hora a combinar, partida para a Républica Checa. 
Chegada a Praga para jantar e alojamento no Hotel Pentahotel 
Praga ****, ou similar.

 6º DIA  PRAGA 
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica, com guia local, da 

AS 4 CAPITAIS DA EUROPA CENTRAL

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário VIENA • BUDAPESTE • PASSEIO NO DANÚBIO • BRATISLAVA • PRAGA • KARLOVY VARY 

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Guias locais selecionados nas visitas de Viena, Bratislava e 

Praga; 

MARÇO 20 27 JULHO 2 16 30

ABRIL 23 AGOSTO 13 27 

MAIO 7 21 SETEMBRO 10 24 

JUNHO 4 11 18 OUTUBRO 8 22 

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
9 VISITAS +7 P. A. BUFFET

BRATISLAVA VIENA

“Cidade das Cem Torres”, uma das mais bem conservadas da 
Europa. A visita, quase toda a pé, terá início no bairro do Castelo, 
prosseguindo com o muito venerado Menino Jesus de Praga. 
Prosseguimos pela célebre Ponte Carlos, autêntica galeria ao 
ar livre e que evoca a figura do mais dileto filho da cidade, o 
Imperador Carlos IV. Finda a travessia do rio Moldava, entramos 
na Cidade Velha que percorremos pelas suas encantadoras 
praças e ruelas, terminando o passeio guiado na mais famosa 
praça da cidade, a Praça Velha, com o relógio astronómico, 
seu ex-libris. Almoço em restaurante local. Restante tempo 
livre para visitas a gosto pessoal. À noite, jantar seguido de 
espetáculo típico de Teatro Negro. Alojamento.

 7º DIA  PRAGA / KARLOVY VARY / PRAGA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a maior e mais 
famosa cidade balnear da República Checa, Karlovy Vary que, 
pela beleza natural do local que ocupa e qualidade terapêutica 
das suas águas, foi escolhida pela alta nobreza da Europa e 
elites de todo o mundo como ponto de encontro social. Almoço 
em restaurante local. Em hora a combinar, regresso a Praga. 
Jantar e alojamento no hotel.

 8º DIA  PRAGA / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída 
em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. 
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo 
em: Budapeste, jantar típico acompanhado de música, 
Parlamento de Budapeste, passeio de barco com jantar no 
Danúbio, Teatro Negro e Karlovy Vary; 

• Visitas e entradas conforme itinerário; 
• Passeio de barco no Danúbio, em Budapeste; 
• Espetáculo típico de Teatro Negro, em Praga; 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 150 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 150 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.  
Preço da criança (2-11anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt
Na partida de 16Jul o jantar do 2º dia será em restaurante local.

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Mar € 1.395 € 1.745 € 995

Restantes datas de partida € 1.490 € 1.790 € 1.050

Taxas de aviação saída do Porto € 50

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA
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YORK

LONDRES 

OXFORD 

STRATFORD-
UPON-AVON  

DURHAM

EDIMBURGOGLASGOW

WINDERMERE

LIVERPOOL

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / LONDRES 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida, para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal, com destino a Londres. Chegada e desembarque, 
assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Transporte ao Hotel Thistle Kensington Gardens 
****, ou similar. Jantar e alojamento no hotel. 

 2º DIA  LONDRES 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica da cidade, 
com guia local, incluindo a “City”, onde se encontra o centro 
financeiro mais importante do mundo, a Praça e as Câmaras do 
Parlamento, a Abadia de Westminster, o “Big Ben”, “Downing 
Street”, “Trafalgar Square”, a Galeria Nacional, a Catedral de 
S. Paulo, a Torre de Londres (antiga prisão e agora curioso 
museu), o Palácio de Buckingham (residência real), “Piccadilly 
Circus”, “Regent Street”, “Oxford Street”, “Royal Albert Hall”, 
os famosos armazéns Harrods, entre outros. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. 
Jantar e alojamento no hotel. 

 3º DIA  LONDRES / OXFORD / STRATFORD- UPON-AVON 
/ YORK
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Oxford, cidade 
conhecida pela sua Universidade, uma das quatro mais antigas 
da Europa. O contraste entre as cores dos edifícios dos vários 
colégios e o verde dos campos não deixa ninguém indiferente. 
Chegada e breve visita a pé orientada pelo nosso guia privativo. 
Continuação da viagem até Stratford-UponAvon, conhecida 
por ser a terra natal do mundialmente famoso dramaturgo 
William Shakespeare. Esta pequena mas próspera cidade tem 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

LONDRES • OXFORD • STRATFORD-UPON-AVON • YORK • DURHAM • EDIMBURGO • STIRLING • GLASGOW 
PASSEIO DE BARCO  NO LAGO WINDERMERE • LIVERPOOL

ABRIL 24

JUNHO 5 12

JULHO 10 17 24 31

AGOSTO 7 14 21 28

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
11 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Abr € 1.895 € 2.295 €  1.650
Jun + 10, 17 e 24Jul + 28Ago € 1.995 € 2.445 € 1.395
31Jul + 7, 14 e 21Ago € 2.095 € 2.545 € 1.485

o mercado mais importante da região. Almoço em restaurante 
local. Breve visita a pé orientada pelo nosso guia. De tarde, 
seguimos viagem para York. Chegada e alojamento no Hotel 
Holiday Inn York ***, ou similar. Jantar incluído. 

 4º DIA  YORK / DURHAM / EDIMBURGO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Tempo livre para, 
acompanhados pelo nosso guia privativo, conhecer York, 
uma das cidades património da Grã-Bretanha que teve o seu 
apogeu na Idade Média, altura em que era a cidade mais rica do 
país a seguir a Londres. Este facto justifica o riquíssimo legado 
que agora a cidade possui, de que são exemplos a Catedral; a 
Galeria de Arte de York; as pitorescas ruas “Stonegate” e “The 
Shambles” a rua mais antiga de York; o Colégio de St. Williams; 
o mercado; o centro arqueológico Viking; a “Fairfax House”, 
uma casa típica do séc. XVIII; a “Clifford’s Tower”, datada do 
séc. XI, único vestígio do antigo Castelo de York; as muralhas da 
cidade; o Museu do Castelo e seus jardins; as ruínas da Abadia 
de St. Mary e a Casa do Rio. Almoço em restaurante local. De 
tarde, partida para Durham. Breve paragem nesta cidade de 
cariz medieval, dominada pela sua catedral e cujo castelo foi 
o único na região que nunca foi conquistado pelos Escoceses. 
Continuação da viagem até Edimburgo. Alojamento e jantar 
no Hotel Mercure Edinburgh City – Princes Street ***, ou 
similar. 

 5º DIA  EDIMBURGO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita da cidade 
com guia local, incluindo o interior do Castelo, um dos mais 
bonitos e atrativos do mundo, que domina o centro da cidade 
e que foi construído sobre um vulcão extinto. Edimburgo é, 
sem dúvida, uma cidade que sabe misturar em harmonia 
o passado, com os seus monumentos e obras-primas que 
remontam à época medieval e vitoriana e o presente. Almoço 
incluído. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. A noite 
jantar típico escocês, onde, além de degustar pratos típicos, 
teremos a oportunidade de apreciar um “show” folclórico celta 

tão presente na nossa cultura celtibérica. Alojamento no hotel. 

 6º DIA  EDIMBURGO / STIRLING / GLASGOW 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã saída para 
Stirling. Paragem para visita ao seu Castelo, famoso pelas 
batalhas entre escoceses e ingleses. Almoço em restaurante 
local. Em hora a combinar localmente saída para Glasgow. 
Chegada e visita orientada pelo nosso guia privativo. Glasgow 
é a maior cidade da Escócia, situada nas margens do Clyde, 
o rio que tornou possível a sua particular revolução industrial. 
Poderemos apreciar os testemunhos de tal transformação: 
a Praça de Jorge, com a sua espetacular Câmara Municipal, 
as sucursais bancárias, hoje muitas delas belos restaurantes, 
as enormes mansões em pedra arenosa e os restos de um 
passado medieval ainda presentes, como o são a Universidade 
e a Catedral, belíssimo exemplar da arquitetura gótica da Pré-
Reforma. Alojamento e jantar no Hotel Jurys Inn ****, ou 
similar. 

 7º DIA  GLASGOW / PASSEIO DE BARCO NO LAGO 
WINDERMERE / LIVERPOOL 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida 
para a charmosa Ambleside, onde daremos início ao passeio de 
barco no lago Windermere, o mais longo da Inglaterra. A viagem 
termina em Bowness, bonita vila no coração do Distrito dos 
Lagos, com a sua baía movimentada. Desembarque e almoço 
em restaurante local. Partida para Liverpool. À chegada breve 
visita panorâmica da cidade dos Beatles. Jantar e alojamento 
no Hotel Radisson BLU ****, ou similar. 

 8º DIA  LIVERPOOL / MANCHESTER / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar 
localmente, transporte ao aeroporto de Manchester. 
Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP 
Portugal, com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo 
aeroporto. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP 
Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem até 23 kgs;

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt

Na partida de 14Ago o alojamento em York será substituído pelo 
alojamento em Harrogate, no Hotel Yorkshire Harrogate***, ou similar.
Nas partidas de 24Abr e 28Ago, o alojamento em Londres será no Hotel 
DoubleTree by Hilton-Ealing**** (a 20min de carro do centro), ou similar. 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 145 (saída de Lisboa).  Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

ESCÓCIA 
E INGLATERRA

LONDRES YORK   EDIMBURGO GLASGOW    LIVERPOOL   
2 1 2 1 1

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

incluídas); 
• Guias locais selecionados em Londres e Edimburgo; 
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: 

Oxford, Stratford-Upon-Avon, York, Durham, jantar escocês em 
Edimburgo, Castelo de Stirling, Glasgow, passeio de barco no lago 
Windermere e Liverpool; 

• Visitas e entradas conforme itinerário; 
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 145 (saída de Lisboa). 
Este circuito não tem incluído serviço de bagageiros
*Seguros complementares, pág. 82

EDIMBURGO LONDRES
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BELFAST
SLIGO

KYLEMORE

LIMERICK

CORK

DUBLIN

KILKENNY

GALWAY

WESTPORT

MOHER
DUNGUAIRE

DERRY

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS

DESTILARIA BELFAST DUBLIN

 1º DIA  LISBOA / DUBLIN 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da 
partida, para formalidades de embarque assistidas pelo nosso 
representante. Partida em voo regular com destino a Dublin. 
Chegada, desembarque e encontro com o nosso guia privativo 
de língua portuguesa, que acompanha a viagem do aeroporto 
de chegada ao aeroporto de partida. Saída para Dublin. À 
chegada efetuamos a visita panorâmica da capital irlandesa 
com destaque para o maior parque europeu, o Fénix Park, 
passando pela O´Connell Street, a mais famosa avenida de 
Dublin, as praças georgianas, o Parlamento, a Mansion House, 
onde foi assinada a independência da Irlanda, e as ruas mais 
concorridas para compras como a Grafton Street e a Dame 
Street, onde se encontra o Castelo de Dublin, as Catedrais de 
Christ Church e de S. Patrício. Transporte ao Hotel Clayton 
Cardiff Lane ****, ou similar. Jantar e alojamento no hotel. 

 2º DIA  DUBLIN 
Pequeno-almoço buffet. Continuação da descoberta de Dublin 
visitando, na Universidade (Trinity College), a antiga Biblioteca 
onde se encontra o famoso livro de Kells, manuscrito do século IX, 
produto basilar do movimento monástico irlandês. Seguidamente 
continuamos a nossa visita para a fábrica de cerveja Irlandesa 
Guiness. Após visita e degustação da tão afamada cerveja, 
admiramos desde o “Gravity Bar”, situado no último piso do 
edifício, a mais interessante vista sobre toda a cidade. Almoço em 
restaurante local. Regresso ao hotel e tarde livre. À noite saída para 
um jantar típico com espetáculo de música e sapateado Irlandês, 
Irish Dance. Regresso ao hotel. Alojamento. 

 3º DIA  DUBLIN / KILKENNY / CORK 
Pequeno-almoço buffet. Saída para o condado de Kilkenny e 
paragem na sua capital com o mesmo nome, considerada a 
mais bem conservada das cidades medievais da Irlanda. Visita 
da catedral medieval, do centro histórico e dos espantosos 

jardins do Castelo de Kilkenny. Almoço em restaurante local. 
Continuação da viagem até Cork. Situado na costa Sul, Cork é o 
maior de todos os condados da Irlanda e em muitos sentidos o 
mais variado. A cidade de Cork é a terceira maior da Irlanda e o 
berço da República. Em termos histórico-culturais, uma cidade 
incontornável. Alojamento no Hotel Ambassador & Health 
Club Cork ****, ou similar. Jantar incluído.

 4º DIA  CORK / DESTILARIA DE WHISKY JAMESON / 
LIMERICK 
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica da cidade de Cork, 
com destaque para o canal e o porto antigo, a rua de S. Patrício, 
a Catedral e a zona de compras. Cork é também conhecida 
como a capital gastronómica da Irlanda e, neste contexto, 
visitamos o histórico Mercado Inglês. Após a visita, saída para 
a destilaria Jameson em Middleton para o tour das instalações 
e degustação de whisky. Almoço no percurso. Continuação 
em direção ao noroeste para Limerick. Chegada e breve visita 
panorâmica da cidade. Alojamento no Hotel Clarion Limerick 
****, ou similar. Jantar incluído. 

 5º DIA  LIMERICK / PENHASCOS DE MOHER / BURREN / 
CASTELO DE DUNGUAIRE / GALWAY 
Pequeno-almoço buffet. Continuação para visita aos Penhascos 
escarpados de Moher, a 200 metros de altura ao longo de 
8 km de costa, oferecendo uma das mais impressionantes 
vistas da Irlanda. Em dias de céu totalmente limpo são visíveis 
as ilhas de Aran, a Baía de Galway, assim como os vales e 
picos de Connemara. De seguida, partida para Burren. Os 100 
quilómetros quadrados do Burren National Park no noroeste 
de Condado Clare, compostos de pedra calcária cársica são, 
efetivamente, uma parte excecional da paisagem da Irlanda. 
Almoço em restaurante local. Continuação para Galway, 
No percurso, paragem para visita ao Castelo de Dunguaire, 
construído no séc. XVI na baía de Galway, pelo clã O’Hynes. 
Galway é considerada uma das cidades mais joviais da Irlanda, 
conhecida como a «Cidade das Tribos». Á chegada iniciamos a 
visita panorâmica, destacando-se a Shop Street, Eyre Square 
e a Catedral. Alojamento e jantar no Hotel Connemara Coast 
****, ou similar. 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

DUBLIN • KILKENNY  • CORK  • LIMERICK • PENHASCOS DE MOHER • CASTELO DE DUNGUAIRE • GALWAY • KYLEMORE • WESTPORT • SLIGO • DERRY 
CALÇADA DOS GIGANTES • BELFAST

• Passagem aérea classe económica em voos regulares de 
Lisboa com direito ao transporte de 20 kg de bagagem; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet irlandeses; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);
• Visitas: Trinity College (Colégio da Trindade); fábrica de 

JUNHO 5 AGOSTO 7 14 21 28

JULHO 10 17 24 31 SETEMBRO 4

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
15 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Todas as datas de partida € 1.695 € 1.995 € 860

 6º DIA  GALWAY / KYLEMORE / WESTPORT / SLIGO
Pequeno-almoço buffet. Partida para o magnífico Parque 
Nacional de Connemara, onde água, terra e ar se reuniram 
num espetáculo de indescritível beleza natural. Paramos para 
visitar a abadia Vitoriana de Kylemore, uma fantasia neogótica, 
harmoniosamente integrada na aridez da paisagem. 
Continuamos ao longo do fiorde de Killary onde almoçamos 
em restaurante local. De tarde sucedem-se paisagens onde o 
verde dos campos são divididos por labirintos de muretes de 
pedra granítica e onde a presença do maciço montanhoso de 
Croagh Patrick nos traz à memória as mais puras tradições 
celtas misturadas com o culto cristão de St. Patrick. Paragem e 
tempo livre na singular e colorida vila de Westport. Continuação 
para Sligo. Alojamento e jantar no Hotel Sligo Park ****, 
ou similar.

 7º DIA  SLIGO / DERRY / CALÇADA DOS GIGANTES / 
BELFAST 
Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar localmente partida 
para norte, até à pequena e típica cidade amuralhada de Derry. 
Visita panorâmica da cidade que conserva intactas até aos dias 
de hoje as suas sete portas de entrada. Seguimos em direção 
à Calçada dos Gigantes. Património Mundial da UNESCO, 
esta formação rochosa com mais de 60 milhões de anos atrai 
milhares de visitantes todos os anos. Almoço em restaurante 
local. Continuação em direção a Belfast, a segunda maior 
cidade da Irlanda, depois de Dublin. Alojamento no Hotel Park 
Avenue****, ou similar. Jantar incluído. 

 8º DIA  BELFAST / DUBLIN / LISBOA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita panorâmica 
da capital da Irlanda do Norte, cheia de história e orgulho. 
Visitamos os bairros católico e protestante, o muro da vergonha 
onde se encontram os famosos grafites, a câmara municipal 
e passamos pelos estaleiros onde foi construído o Titanic e 
de onde saiu para fazer a sua primeira viagem até Liverpool. 
Em hora a combinar, assistência e transporte ao aeroporto de 
Dublin para formalidades de embarque. Partida em voo regular 
de regresso a Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM.

cerveja Guiness; catedral de Kilkenny; destilaria de Whisky 
Jameson; penhascos escarpados de Moher; castelo de 
Dunguaire; abadia de Kylemore; Calçada dos Gigantes; 

• Visitas panorâmicas orientadas pelo nosso guia privativo em 
Dublin, Kilkenny, Cork, Limerick, Galway, Derry e Belfast; 

• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 
por pessoa); 

• Seguro de Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 115 (saída de Lisboa).
Este circuito não tem inlcuído serviço de bagageiros.
 *Seguros complementares, pág.82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 115 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.Nas partidas de 5Jun, 10Jul, 28Ago e 4Set o alojamento em Limerick 

será no Hotel Castleroy Park*** (a 5km do centro), ou similar.
Na partida de 24Jul o alojamento em Galway será substituído pelo 
alojamento em Lisdoonvarna, no Hotel Burren***, ou similar. Na partida 
de 4Set o alojamento em Galway será no Hotel Clayton Ballybrit ****, 
ou similar. 
Na partida de 5Jun o alojamento em Belfast será no Hotel Jurys Inn 
Belfast ***, ou similar. 

TESOUROS DA IRLANDA

DUBLIN CORK    LIMERICK  GALWAY SLIGO BELFAST   
2 1 1 1 1 1

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA
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SUÍÇA FABULOSA, ALSÁCIA 
E FLORESTA NEGRA 

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

RIQUEWIHR

ESTRASBURGO

CHAMONIX

ZURIQUE

BERNA

ANNECY
GENEBRA

LUCERNA

COLMAR

GSTAAD
MONTREUX

FREIBURG

VILLARS-SUR-OLLON

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / ZURIQUE / COLMAR 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Zurique. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Partida para Colmar na província francesa da Alsácia. Chegada 
a Colmar e alojamento no Hotel Mercure Colmar Champ Mars 
****, ou similar. Jantar em restaurante local. Regresso ao 
hotel. 

 2º DIA  COLMAR / ESTRASBURGO / RIQUEWIHR / 
COLMAR 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã visitamos Colmar a 
encantadora cidade - Património da UNESCO. Cidade burguesa, 
centro vitivinícola com rico património cultural e arquitetónico, 
onde destacamos os canais da “Pequena Veneza”. De seguida, 
partimos em direção ao coração da Alsácia - Estrasburgo. 
Chegada e almoço em restaurante local. Depois de almoço, 
visita da cidade Património da Humanidade e capital da Europa 
dos Vinte e Oito (sede do Parlamento Europeu e do Conselho da 
Europa) cujos edifícios de arquitetura vanguardista fazem parte 
da nossa panorâmica. A visita ao centro histórico far-se-á em 
parte a pé, nomeadamente a famosa Catedral, pérola do Gótico 
francês e famosa pelo seu relógio astronómico, e em parte num 
confortável comboio ecológico que permite, tranquilamente, 
conhecer a Praça Gutenberg, o bairro típico da “Petite France”, 
as pontes cobertas, a antiga Alfândega, entre outros. No 
regresso a Colmar durante a tarde, percorremos uma das mais 
belas paisagens de França até Riquewihr, a jóia das aldeias 
alsacianas. Depois de percorrer a pé esta bem preservada 
localidade será tempo de conhecer a genuína gastronomia 
regional, o Baeckeoffe – jantar incluído. Alojamento no hotel 
em Colmar.

 3º DIA  COLMAR / FLORESTA NEGRA / BERNA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção à Floresta 
Negra para mergulharmos nesta imensa região num contacto 
muito estreito com a natureza, onde impera o verde da floresta 
ricamente decorada por todos os seus rios, riachos e pequenas 
aldeias que têm sabido resistir aos desafios da “modernidade”, 
preservando assim todas as suas tradições. Chegada ao Vale 

de Gutach, onde visitamos o extraordinário museu ao ar livre 
“Schwarzwalder, Freilichtmuseum Vogstbauernhof”, que 
testemunha a habilidade dos habitantes da Floresta Negra, 
em matéria de construção rural, de artesanato e de agricultura, 
onde à volta do edifício principal (datado de 1570), foram 
reedificadas 6 quintas e respetivas dependências, provenientes 
de diferentes regiões da Floresta Negra e que assim, fazem 
deste museu uma das atrações mais emblemáticas da região. 
Almoço em restaurante local. Prosseguimos viagem por 
estrada de montanha com cenários únicos, que nos reportam 
às notáveis fábulas dos Irmãos Grimm. Chegada a Freiburg, 
com os seus canais que são uma evocação histórica do seu 
passado medieval, considerada uma das portas de entrada 
da Floresta Negra. Breve paragem e visita do centro orientada 
pelo nosso guia privativo com destaque para a Catedral 
(Münster), o velho mercado na Münsterplatz e a Rathausplatz. 
Prosseguimos viagem para Berna. Chegada e alojamento no 
Hotel Allegro Grand Casino Kursaal Bern ****, ou similar. 
Jantar em restaurante local.

 4º DIA  BERNA / GSTAAD / COMBOIO GOLDENPASS 
PANORÂMICO / MONTREUX / VILLARS-SUR-OLLON 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para um passeio a pé 
pela capital da Confederação Helvética, com destaque para 
as inúmeras arcadas medievais classificadas pela UNESCO. 
Em hora a indicar localmente, partida para Gstaad através 
de lindas e típicas paisagens rurais, passando em terras de 
Gruyère com o seu lago e imponente castelo, para logo se 
chegar aos tão espetaculares cenários dos Alpes Berneses 
e Vaudoises. Chegada a Gstaad e almoço em restaurante 
local nesta prestigiada estância de inverno. Em hora a 
indicar, embarque no mais extraordinário comboio da Suíça, 
o GoldenPass panorâmico, que nos levará por deslumbrantes 
paisagens alpinas da Suíça Alemã, desde Gstaad, passando 
por Sannen, Château d`Oex, até Montreux já na Suíça Francesa. 
Desembarque e tempo livre para passear à beira do lago de 
Leman. Prosseguimos para Villars-Sur-Ollon, conceituada 
e popular estância de inverno nos Alpes Vaudoises com 
panorâmicas sublimes para a cordilheira dos Alpes e lago de 
Leman. Alojamento no Hotel Eurotel Victoria ****, ou 
similar. Jantar incluído.

 5º DIA  VILLARS-SUR-OLLON / GENEBRA / ANNECY/ 
CHAMONIX / VILLARS-SUR-OLLON 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Genebra. 
Visita panorâmica desta cosmopolita metrópole – a mais 
importante cidade suíça de língua francesa – nas margens de 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

COLMAR • ESTRASBURGO • RIQUEWIHR • FLORESTA NEGRA • FREIBURG • BERNA • GSTAAD • GOLDEN PASS • MONTREUX • VILLARS-SUR-OLLON 
GENEBRA • ANNECY • CHAMONIX • INTERLAKEN E PASSEIO DE BARCO NO LAGO THUN • LUCERNA • ZURIQUE

JUNHO 4 11 25

JULHO 9 16 23 30 

AGOSTO 6 13 20

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
16 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Todas as datas de partida € 1.990 € 2.390 € 1.590

grande beleza e muito bem cuidadas do lago de Leman, com 
destaque para a Genebra Internacional onde se encontra o 
edifício das Nações Unidas, bem como a sede da Cruz Vermelha 
/ Crescente Vermelho, entre outras importantes organizações 
mundiais e a Praça da Ópera. Partida para Annecy, chamada 
de “Veneza dos Alpes Franceses” e que é capital da Alta Savoia. 
Almoço em restaurante local. Partida em direção a Chamonix 
e visita à famosa e histórica estância de esqui alpino no sopé 
do majestoso Mont Blanc com os seus 4.807 mts. Regresso a 
Villars-sur-Ollons por Martigny. Jantar e alojamento no hotel.

 6º DIA  VILLARS-SUR-OLLON / INTERLAKEN E PASSEIO 
DE BARCO NO LAGO DE THUN / LUCERNA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para excursão de 
dia inteiro a Interlaken, incluindo um passeio de barco no 
lago de Thun, desde a cidade de Thun até Interlaken com 
cenários de montanhas arborizadas, glaciares e aldeias onde 
as suas igrejas e castelos medievais são complementos a uma 
sucessão de paisagens luxuriantes. Almoço em Interlaken. 
Em hora a combinar localmente prosseguimos viagem para 
Lucerna, cidade nas margens do lago dos Quatro Cantões, 
rodeada de montanhas verdejantes, que lhe conferem todo 
um cenário natural de grande beleza, pelo que é considerada 
uma das mais belas cidades da Suíça. Transporte para o Grand 
Hotel Europa ****, ou similar. Jantar e alojamento.

 7º DIA  LUCERNA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Início da visita panorâmica 
orientada pelo nosso guia privativo, onde destacamos a Ponte 
da Capela (ícone da cidade), a Ponte do Moinho, a Igreja dos 
Jesuítas, a Praça do Mercado do Vinho e Câmara Municipal. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. À noite, jantar em restaurante típico onde 
podemos saborear um delicioso fondue e assistir a um 
espetáculo de folclore. Alojamento.

 8º DIA  LUCERNA / ZURIQUE / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Zurique. 
Chegada e visita panorâmica de Zurique orientada pelo nosso 
guia privativo, visitando as margens do Rio Limmat com seus 
bairros medievais, a Catedral, a igreja de Maria, a famosa 
Bahnhofstrasse e o Lago de Zurique. Transporte ao aeroporto 
de Zurique. Em horário a combinar, partida para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto 
de destino. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
•  Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Colmar, 

Estrasburgo, Riquewihr, Freiburgo, Berna, Gstaad, Genebra, 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 140 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. . 
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas.)

COLMAR     BERNA VILLARS SUR OLLON   LUCERNA

2 1 2 2

Annecy, Chamonix, Interlaken, Lucerna e Zurique; 
• Visita do Museu ao ar livre de Gutach – “Schwarzwalder 

Freilichtmuseum Vogstbauernhof”; 
• Comboio ecológico na visita de Estrasburgo; 
• Passeio no comboio panorâmico Goldenpass, de Gstaad 

até Montreux; 
• Passeio de barco no Lago Thun; 
• Visitas e entradas conforme itinerário; 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de 

bagagem por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 140 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

DATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
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ESTOCOLMO
OSLO

COPENHAGA

LILLEHAMER

BERGEN

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

BERGEN COPENHAGA

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / ESTOCOLMO 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP 
Portugal com destino a Estocolmo. Chegada ao aeroporto 
e desembarque assistido pelo nosso guia português que 
acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada ao 
aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Nordic C **** 
ou similar, jantar e alojamento. 

 2º DIA  ESTOCOLMO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica, com guia 
local, de Estocolmo, conhecida como “A Bela Sobre a Água”, 
ocupando 14 ilhas interligadas por múltiplas pontes. Passeio 
a pé na cidade antiga ou “Gamla Stan”, onde se encontram, 
entre outros monumentos de interesse, o Palácio Real e a 
Catedral. Visitamos também o interior da Câmara Municipal, 
onde se realizam o banquete e o baile depois da cerimónia 
da entrega do Prémio Nobel. Almoço em restaurante local. De 
tarde, visita ao Museu Vasa, o mais famoso de toda a Suécia, 
que exibe o único navio do século XVII que ainda existe. 
Alojamento e jantar no hotel. 

 3º DIA  ESTOCOLMO / LILLEHAMMER 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida com destino a 
Lillehammer, passando por uma paisagem de bosques, vales, 
lagos e vilarejos. Breve paragem em Karlstad. Continuamos 
em direção à Noruega, pelas províncias de Varmland e por 

Hamar, nas margens do Lago Mjosa. Almoço em restaurante 
local. Chegada a Lillehammer situada junto ao lago Mjosa 
– o maior da Noruega, é um dos centros de esqui mais 
conhecidos da Escandinávia e ficou célebre pelos Jogos 
Olímpicos de inverno de 1994. Transporte ao Hotel Radisson 
Blu Lillehammer  **** ou similar, jantar e alojamento. 

 4º DIA  LILLEHAMMER / FIORDES / BERGEN 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Borgund 
passando por encantadoras localidades e belíssimas 
paisagens montanhosas dos fiordes, onde se encontra a Igreja 
de Madeira de Borgund uma das mais bem conservadas da 
Noruega (entrada incluída). Almoço em restaurante local. 
Continuação para Flam, e embarque no ferry até Gudvangen, 
atravessando o Sognefjorde. Desembarque e continuação 
para Bergen. Chegada, jantar e alojamento no Hotel 
Augustin ***Sup, ou similar. 

 5º DIA  BERGEN 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita, com 
guia local desta belíssima cidade histórica protegida pela 
UNESCO, rodeada de fiordes e colinas e que, durante séculos 
foi um dos portos mais importantes da Escandinávia e da 
Liga Hanseática. Especial destaque para o Bairro Bryggen, o 
antigo centro de comércio da cidade – o Molhe do Mercader, 
todo construído em madeira e que consta da Lista de 
Património da Humanidade pela UNESCO, o antigo porto, 
o Fisketorget, o Mercado de peixe e das flores, e as igrejas. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel. 

 6º DIA  BERGEN / OSLO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Oslo, 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário ESTOCOLMO • LILLEHAMMER • BORGUND • FIORDES • BERGEN • OSLO • COPENHAGA

passando pelo planalto de Hardanger, o mais extenso da 
Europa. Surpreendente pela sua vegetação, lagoas e rios. 
Almoço em restaurante local. Seguimos viagem para Oslo. 
Chegada, jantar e alojamento no Hotel Royal Christiania 
**** ou similar. 

 7º DIA  OSLO / COPENHAGA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Início da visita de cidade, 
com guia local. Oslo possui 343 lagos, sendo o maior 
Maridal Svannet (3,91 km2). Começaremos com um passeio 
de autocarro pela animada rua Karl Johan e passamos pela 
impressionante Fortaleza Akerhus, o Parlamento Norueguês, 
a Catedral de Oslo e a conhecida Câmara Municipal, com 
as famosas torres gémeas. Posteriormente, passamos pelo 
Palácio Real, a caminho do Parque Frogner, com as suas 
esculturas de Gustaf Vigeland, que descrevem a vida humana 
em todas as suas etapas, incluindo o famoso monolito 
(Monollitten). Visitamos ainda o trampolim de saltos em 
Holmenkollen com uma magnífica vista sobre Oslo e o seu 
fiorde, a artéria principal onde se destaca o Palácio Real e por 
fim, a Universidade e o Parlamento. Almoço em restaurante 
local. Depois de almoço, transporte ao porto para embarcar 
no Ferry DFDS Seaways com destino a Copenhaga. Jantar e 
noite a bordo (cabines exteriores). 
Nota: Na travessia de Ferry Oslo/Copenhaga todos os passageiros 
deverão levar consigo a bordo uma mala de mão com o necessário 
para essa noite, já que não terão acesso à sua bagagem durante a 
travessia e até à saída do barco. 

 8º DIA  COPENHAGA 
Pequeno-almoço buffet. Desembarque assistido por guia 
local que acompanha o grupo até ao final da viagem, onde 
se destaca a Praça da Câmara Municipal, o parque de 

9 DIAS 15 REFEIÇÕES
8 VISITAS +8 P. A. BUFFET

AS 3 CAPITAIS DA  
ESCANDINÁVIA E FIORDES 
DA NORUEGA 

ESTOCOLMO LILLEHAMMER   BERGEN OSLO    FERRY  OSLO/COPENHAGA COPENHAGA   
2 1 2 1 1 1

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
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diversões mais antigo do mundo o “Tivoli” inaugurado em 
1843, a Gliptoteca New Calsberg, o Museu Nacional. Depois 
dirigimo-nos em direção ao Palácio de Christianborg, sede 
do Parlamento dinamarquês, onde temos oportunidade de 
tirar algumas fotos do Palácio e da antiga Bolsa de Valores, 
um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e a Igreja 
Naval. Passamos também por Kongs Nytorv (Praça Nova 
do Rei) onde está situado o Teatro real Dinamarquês, com 
a sua companhia de Ballet mundialmente famosa. Temos 
ainda a oportunidade de admirar o canal/porto Nyhavn, 
antigo bairro de pescadores com as suas pitorescas casas e 
barcos coloridos, onde viveu o genial escritor Hans Christian 
Andersen. Fazemos uma paragem para fotos na residência 
Real, o Palácio de Amalienborg. No caminho também 
passamos pelo Jardim do Rei com o magnífico Castelo de 
Rosenborg, no estilo Renascentista. Transporte ao Hotel 
Tivoli **** ou similar. Partimos do hotel para o Parque 
Tivoli, numa breve caminhada. O almoço será servido em 
restaurante local dentro do Parque. Restante tarde livre para 
atividades de gosto pessoal ou para aproveitar as atrações 
do Parque. Breve caminhada para regressar ao hotel. Jantar 
e alojamento no hotel. 

 9º DIA  COPENHAGA / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, 
transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa 
ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

JULHO 3 10 17 24 31

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Todas as datas de partida € 2.795 € 3.575 € 2.195

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23 kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em autocarro de turismo, de acordo com o itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada até ao 7º dia à noite; 
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de 

duplo; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 15 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Visitas com guias locais em Estocolmo, Bergen, Oslo e 

Copenhaga; 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 140 (saída de Lisboa).  Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 
Preço da criança (2-11anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

AS 3 CAPITAIS DA ESCANDINÁVIA E FIORDES DA NORUEGA

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: 
Visita do interior da Câmara Municipal de Estocolmo, Visita 
do Museu Vasa, Igreja de Madeira de Borgund e Visita do 
parque Tivoli. 

• Visitas e entradas conforme programa; 
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 140 (saída de Lisboa). 

Este circuito não tem incluído serviço de bagageiros. 

*Seguros complementares, pág.82

DATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

AGOSTO 7 14

OSLO

ESTOCOLOMO

FERRY OSLO / COPENHAGA
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HELSÍNQUIA  S. PETERSBURGO

MOSCOVO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

S. PETERSBURGO MOSCOVO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / HELSÍNQUIA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Helsínquia. Noite a bordo. 

 2º DIA   HELSÍNQUIA 
Chegada ao aeroporto de Helsínquia ao início da manhã. 
Assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de 
partida. Transporte ao Hotel Scandic Grand Marina ****, 
ou similar. Pequeno-almoço buffet. Manhã livre para atividades 
de gosto pessoal ou para descansar. De tarde, breve visita 
a pé orientada pelo nosso guia privativo, nesta cidade onde 
se cruzam 3 culturas: Finlandesa, Sueca e Russa. Jantar e 
alojamento no hotel.

 3º DIA  HELSÍNQUIA / S. PETERSBURGO
Pequeno-almoço buffet. Em hora a combinar localmente, 
transporte para o terminal ferroviário, para uma relaxante 
viagem de comboio até S. Petersburgo. Chegada e almoço 
em restaurante local. Transporte ao Hotel Radisson Sonya 
**** ou similar. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. 
Jantar e alojamento no hotel. 

 4º DIA  S. PETERSBURGO 
Pequeno-almoço buffet. Saída para visita guiada da cidade 
fundada por Pedro, o Grande, em 1703 e unanimemente 
considerada uma das mais belas e ricas do mundo. Da visita, e 

para além de uma panorâmica geral da cidade, destacamos: o 
Almirantado (exlíbris da cidade), o interior da fabulosa Catedral 
de Santo Isaac, a Fortaleza de Pedro e Paulo incluindo a Catedral 
onde se encontram sepultados os Czares da família Romanov. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. Ao fim da tarde, assistimos a um dos famosos 
espetáculos de folclore russo. Jantar e alojamento no hotel. 

 5º DIA  S. PETERSBURGO 
Pequeno-almoço buffet. Partida para excursão de meio dia, com 
guia local, ao Palácio Imperial de Pedro o Grande (Petrodvorets), 
um dos mais sumptuosos palácios russos, construído para 
rivalizar com Versalhes, após a visita que o Imperador Pedro 
realizou à capital francesa em 1717. Almoço em restaurante 
local. De tarde, visitamos o essencial do Museu Hermitage, um 
dos mais prestigiados museus do mundo, que ocupa um grande 
conjunto de edifícios (incluindo o Palácio de Inverno). Jantar em 
restaurante local. Alojamento. 

 6º DIA  S. PETERSBURGO / MOSCOVO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades 
de gosto pessoal. Almoço incluído. Em hora a determinar 
transporte para o terminal ferroviário, para início da viagem com 
destino a Moscovo. Chegada e transporte ao Hotel Holiday Inn 
Lesnaya **** ou similar. Jantar e alojamento no hotel. 

 7º DIA  MOSCOVO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã dedicada a conhecer 
Moscovo com orientação de guia local, incluindo: a Praça 
Vermelha, construída no séc. XV por Ivan III, cenário privilegiado 
das grandes paradas militares de todos os tempos, com a 
fascinante Basílica de S. Basílio. Oportunidade ainda para 
observar o Museu Histórico Estatal construído nos anos 70- 80 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário HELSINQUIA • S. PETERSBURGO • MOSCOVO

• Passagem aérea classe económica em voos regulares da 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem até 23 kg; 

• Comboio, em 2ª classe, para os percursos Helsínquia / S. 
Petersburgo e S. Petersburgo / Moscovo em linha regular;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 

JUNHO 10 24

JULHO 8 22

AGOSTO 5

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
13 VISITAS +8 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Todas as datas de partida € 1.890 € 2.340 € 1.640

do séc. XIX, a sul poderemos apreciar ainda a Catedral do Manto 
da Virgem, obra erguida por Barma e Postnik em homenagem à 
glória militar russa, e por fim, o mausoléu de Lenine, construído 
em 1924 pelo arquiteto Schussev. Almoço em restaurante 
local. De tarde, conhecemos, com guia local, o famoso Metro 
de Moscovo com algumas das principais estações, construído 
por Estaline e onde participaram os mais famosos artistas 
e arquitetos da época; com 165 estações e cerca de 265 
quilómetros, transporta aproximadamente nove milhões de 
passageiros por dia; seguimos para visita à Galeria Tretyakov, 
que acolhe a maior e mais valiosa coleção de arte russa do 
mundo. Jantar incluído. Alojamento. 

 8º DIA  MOSCOVO 
Pequeno-almoço buffet. Acompanhados de guia local, o dia 
será inteiramente dedicado à visita ao imponente conjunto 
arquitetónico intra-muros do Kremlin, testemunho dos mais 
marcantes e famosos acontecimentos da história Russa, sede 
dos poderes político e espiritual, com as suas maravilhosas 
Catedrais ortodoxas (Assunção, Arcanjo, Anunciação e Doze 
Apóstolos). De seguida, o Armorial do Estado, famoso museu 
onde se encontra a principal riqueza acumulada pelos principais 
Czares russos ao longo dos séculos. Almoço em restaurante 
local. De tarde, seguimos para a Catedral de S. Basílio, principal 
catedral ortodoxa russa mandada construir no séc. XVI por “Ivan 
O Terrível”. Jantar e alojamento no hotel. 

 9º DIA  MOSCOVO / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço piquenique. Em hora a indicar localmente, 
transporte ao aeroporto para formalidades de embarque. 
Partida em voo regular TAP Portugal, com destino a Lisboa ou 
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Visitas com guias locais em S. Petersburgo e Moscovo; 
• Visitas e entradas conforme programa: visita panorâmica 

em Helsínquia, catedral de Santo Isaac, Fortaleza de Pedro 
e Paulo, espetáculo de folclore Russo, Palácio Imperial 
de Pedro, Museu Hermitage, metro de Moscovo, galeria 
Tretyakov, Kremlin com a sua Catedral, Museu Armorial do 
Estado e Catedral de S. Basílio; 

• Serviço de bagageiros nos terminais ferroviários (1 peça de 
bagagem por pessoa); 

• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 150 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 150 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço da 
criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

• Visto e seguro obrigatório € 120.
 Nota: valor sujeito a reconfirmação e, aplicável ao visto 

requisitado com 21 dias de antecedência. Outros prazos - 
consulte-nos.

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

PASSAPORTE COM VISTO OBRIGATÓRIO

MOSCOVO, S. PETERSBURGO 
E HELSÍNQUIA 

HELSÍNQUIA    S. PETERSBURGO    MOSCOVO  
2 3 3

MOSCOVO    S. PETERSBURGO    HELSÍNQUIA  
2 3 1

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

7 DIAS9 DIAS


