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Roma, Paris e Barcelona

Roteiro espetacular por Roma, Paris e
Barcelona
DIA 1 - Terça - ROMA
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá informação para o início do seu
roteiro de tarde, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.
DIA 2 - Quarta - ROMA
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a Cidade Eterna. Finalização na Praça SÃO
PEDRO DO VATICANO, onde se poderá visitar opcionalmente a basílica e os museus. À noite,
traslado incluído ao animado bairro Trastevere, conhecido por seus restaurantes típicos.
DIA 3 - Quinta - ROMA
Dia livre. Hoje sugerimos uma excursão opcional às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

DIA 4 - Sexta - ROMA - PISA - TURIM
Saída em direção ao norte da Itália, seguindo o Mar Mediterrâneo. Em PISA, oportunidade para
apreciar a torre inclinada. Continuação rumo ao norte. TURIM,chegada e hospedagem na
próspera capital de Piemonte.
DIA 5 - Sábado - TURIM - GENEBRA - PARIS
Longa etapa de magníficas paisagens. Após passar pelo túnel sob o mais alto cume dos Alpes, o
Mont Blanc, aprecia-se região cercada por montanhas de neves permanentes. Passagem pela
região de Chamonix, no coração dos Alpes, rodeado de cumes nevados. Continuação até
GENEBRA. Tempo para passear e almoçar nessa capital da Suíça, que está situada junto a um
belo lago. Continuação da viagem pelo centro da França rumo a Paris e chegada à noite.
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DIA 6 - Domingo - PARIS
Faremos um traslado ao Palácio de Versalhes. Você poderá passear, caso deseje, pelos seus
belos jardins ou visitar seu interior (entrada não incluída). Depois disso faremos um traslado ao
bairro boêmio de Montmartre com seus artistas ao ar livre e pequenos restaurantes onde poderá
almoçar. À tarde faremos uma visita panorâmica da cidade de Paris com guia local. Retorno ao
hotel. Caso deseje poderá assistir ao espetáculo do Moulin Rouge (opcional).
DIA 7 - Segunda - PARIS
Dia livre. Visita opcional ao Museu do Louvre ou passeio de barco pelo rio Sena, Bairro Latino e
Catedral.
DIA 8 - Terça - PARIS - LOURDES
Saímos cedo de Paris. Viajamos aos Pirineus. Atravessamos bonitas regiões do centro da França.
LOURDES, chegada ao final da tarde. Você poderá assistir a procissão das velas e visitar os
lugares de culto. Em seu hotel o jantar está incluído para todos os nossos viajantes.
DIA 9 - Quarta - LOURDES - SAINT BERTRAND DE COMMINGES - CARCASSONE ANDORRA

Saída rumo à SAINT BERTRAND, povoado medieval localizado no alto da montanha, onde
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destaca-se sua grande catedral. Tempo para passear, antes de seguir para CARCASSONE,
cidade rodeada pelas muralhas mais charmosas da Europa. Continuação pela cordilheira dos
Pirineus. Passagem por picos frequentemente cobertos de neve e entrada no pequeno país de
ANDORRA. Jantar incluído.
DIA 10 - Quinta - ANDORRA - MONTSERRAT - BARCELONA
Tempo livre em ANDORRA, onde poderá efetuar compras ou passear. Após o horário do almoço,
a viagem segue à Catalunha. Paisagens de montanhas nos levam até o impressionante local onde
está o Mosteiro de Montserrat. Subida incluída em trem de cremalheira para apreciar a vista.
Tempo para visitar o santuário e continuação até BARCELONA. Chegada ao final da tarde.
DIA 11 - Sexta -

BARCELONA
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Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas “Ramblas”, obras de Gaudí e por monumentos
que recordam as Olimpíadas. Tarde livre. À noite faremos um traslado e assistiremos ao
espetáculo A FONTE MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de luzes, cores, água e música, onde
você disporá de tempo para jantar nessa região.
DIA 12 - Sábado - BARCELONA
Após o café da manhã, fim da viagem.

INCLUI:
• 11 noites de hospedagem com café da manhã tipo Buffet;
• Circuito em ônibus com guia falando português;
• Traslado de chegada em Roma;
• Excursão: Versalhes em Paris;
• Visita panorâmica em: Roma, Paris e Barcelona;
• Traslados: Trastevere em Roma, Montjuic em Barcelona; Montmartre em Paris
• Passeio em Trem: Mosteiro em Montserrat;
• 2 Jantares incluídos em: Andorra e Lourdes

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
CIDADE
ROMA
TURIM
PARIS
LOURDE
S
ANDOR
RA
BARCEL
ONA

HOTEL
Holiday Inn Rome Aurelia **** // Midas ****
Holiday Inn Turin Corso Francia **** // Novotel Corso Giulio Cesare ****
Residhome Issy Les Molineaux **** // Novotel Est Bagnolet **** // Mercure Paris La Defense 5
Mercure Paris P. Versalles Expo ****// Novotel P de Italie ****
Hotel Alba **** // Le Mediterranee ****// Hotel Padoue ****
Eureka ****

Ac Hotel Som By Marriott **** // Fira Congress **** // Hotel Porta Fira ****//Novotel St Joan D
****// City Park Sant Just ****// Front Air Congress ****// Renaissance Barcelona Fira ****

DATAS DE SAÍDA 2019:
Abril: 23,30
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Maio: 7,14,21,28
Junho: 4,11,18,25
Julho: 2,9,16,23,30
Agosto: 6,13,20,27
Setembro: 3,10,17,24
Outubro: 1,8,15,22
Novembro: 5

PREÇO POR PESSOA EM EUROS (€) - PARTE TERRESTRE:

Temporada Média
Temporada Alta

Apto Duplo
1.431,00
1.511,00

Apto Individual
2.085,00
2.165,00

Obs:
• Valores por pessoa em Euros (€) convertidos em Reais (R$) no dia do fechamento do pacote.
• Não inclui nenhum tipo de passagem aérea.
• Nesse roteiro há possibilidade de incluir noites adicionais em Roma e Barcelona.
* Consulte-nos para outras opções de roteiro.
* Use suas milhas ou consulte nossas tarifas aéreas.
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