Circuitos
Europeus
Seleção
Malta – Itália – Reino Unido
Europa Central e de Leste
Balcãs – Escandinávia – Báltico
Rússia – Cáucaso
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A SABER
Circuitos Garantidos / Guias acompanhantes
Todos os circuitos e datas têm partidas garantidas. Os circuitos são operados maioritariamente por um guia acompanhante em língua espanhola e/ou portuguesa quando
indicado. Dependendo da nacionalidade dos passageiros, podem ser guiados de forma
bilingue. Os guias locais são em língua espanhola.
Documentação / Check-in
Quando receber a sua documentação, confira os bilhetes de avião, vouchers, itinerário,
telefones de emergência e a listagem de hotéis previstos. É recomendável que efectue
o check-in on-line até 24h antes dos voos. No dia da viagem apresente-se no balcão de
check-in da companhia aérea no mínimo 2h30 antes da partida do voo. A Lusanova não
se responsabiliza pela realização do check-in on-line.
Transporte aéreo
Os preços estão baseados em classe económica, cujas subclasses (letras) estão indicadas; se por falta de disponibilidade não for possível confirmar esta subclasse prevista,
será oferecida a melhor alternativa possível e respectivo suplemento. As tarifas aéreas
e taxas de aeroporto são dinâmicas pelo que deverá sempre reconfirmar o valor dos
suplementos e taxas correspondentes a cada subclasse e consultar o nosso sistema de
reservas on-line.
Bagagem
A bagagem é pessoal e da responsabilidade do passageiro. As companhias aéreas,
regra geral, estão a retirar a gratuidade do transporte da mala de porão. Em casos em
que este serviço não esteja incluído, e se pretender levar bagagem de porão, solicitenos o valor extra a pagar antes da emissão do bilhete. Não deve colocar neste tipo de
bagagem medicamentos, documentos, objectos indispensáveis e/ou de valor elevado.
O espaço na bagageira dos autocarros é limitado a 1 mala por pessoa com um peso médio de 20 quilos. O serviço de bagageiros, regra geral, não está incluído. Recomendamos que leve roupa e calçado confortável (algumas visitas são realizadas a pé) e para
visitas a templos religiosos, alguma discrição. Não abandone a sua bagagem de mão
nos restaurantes e/ou recepção dos hotéis.
Transfers
À chegada ao aeroporto de destino, após recolher a sua bagagem, dirija-se para o hall
de chegadas e procure o transferista que aguarda com uma placa com o seu nome ou
logotipo Lusanova. O transferista transportá-lo-á ao hotel previsto; não sendo ele o
guia que acompanha o grupo, apenas terá a informação do hotel em que ficará alojado
nessa noite. Os transfers não estão incluídos nas seguintes situações: voos de/para
aeroportos secundários; hotéis reservados directamente pelo passageiro ou, em alguns

anos
1959

2019

casos, se comprar noites extra pré ou pós circuito. Importante: se perder um voo de
conexão ou se o voo for alterado contacte o telefone de emergência indicado na sua
documentação. Não nos responsabilizamos pelos serviços de transfers em que não
nos comunicaram os atrasos ou mudança de voos. Se a sua bagagem demorar a sair, e
se viajar acompanhado, uma das pessoas deverá sair para avisar o transferista ou, em
alternativa, contactar o número de emergência. Em virtude dos passageiros viajarem
em voos diferentes, e nos casos em que os horários de chegada sejam similares, os
transfers são efectuados de forma colectiva pelo que é normal que possa existir algum
tempo de espera.
Visitas Panorâmicas
Nas principais cidades incluímos uma visita panorâmica com guia local. Nas cidades
de menor dimensão o guia dará informação sobre os principais pontos de interesse
turístico. Pode solicitar ao guia que lhe indique excursões opcionais; será a forma mais
rápida e fácil de conhecer os locais que mais lhe interessa. A entrada em museus,
palácios ou monumentos só está incluída quando expressamente indicado. Importante:
A Lusanova não se responsabiliza por serviços não efectuados por atrasos nos voos.
Hotéis / Quartos triplos
Os hotéis que utilizamos estão classificados de acordo com a categoria outorgada pelas
entidades locais de cada país. Neste tipo de circuitos o hotel serve essencialmente
para dormir pois durante o dia a nossa programação incluída ou opcional dar-lhe-á a
oportunidade de estar ocupado. Os hotéis previstos podem ser alterados por hotéis
similares em categoria e qualidade. O horário, regra geral, de entrada nos hotéis é após
as 14h00 e a saída até às 12h00. Fora destes horários, para ter disponível o seu quarto,
solicite com antecedência e antes de iniciar a viagem, as noites extras que pretender.
Reconfirmaremos o nome dos hotéis 1 semana antes de cada partida. Os hotéis na
Europa não têm, regra geral, quartos grandes ou camas grandes. A maioria dos quartos
triplos é normalmente quartos duplos com uma cama extra, restringindo o espaço e o
conforto, pelo que somente aconselhamos o seu uso por 2 adultos e 1 criança.
Refeições
Em todos os hotéis está incluído pequeno-almoço. Todas as refeições servidas para
grupos são em menu turístico fixo, com horário pré-estabelecido, e em área reservada
para o grupo seja nos hotéis ou em restaurantes. Não estão incluídas bebidas.
Descontos
Regra geral, para a 3.ª pessoa viajando em triplo, o desconto será de 3%. Para crianças
com menos de 12 anos compartilhando o quarto com 2 adultos consulte reduções.
Descontos não acumuláveis entre si nem aplicados a suplementos.
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C ircui t o s Eur o p e u s S e l e ç ã o

La Valletta, Medina, Rabat, Mosta, Gozo,
Povoações do Sul

À DESCOBERTA
DE MALTA

Ilha de Gozo

8 DIAS

Itinerário:

La Valletta

DE S DE

3 Refeições

640€

Datas de Partida

✈ 1º Dia – Lisboa / Malta
Voo regular com destino a Malta.
Transporte ao hotel. Alojamento.

Azul em Dwejra. Almoço e tempo livre.
Regresso a Malta. Alojamento.

2º Dia – La Valletta
Excursão à capital, com visita aos
jardins conhecidos como “Barracca
Superior”, com uma panorâmica do
Grande Porto. Continuação para a
Catedral de São João com o famoso quadro de Caravaggio. Visita ao
Museu e passeio pelo centro da cidade. Final da excursão com a “Malta Experience”, uma apresentação
audiovisual sobre a história do país.
Restante dia livre. Alojamento.
3º Dia – Medina, Rabat e Mosta
Excursão pela parte central de Malta
dominada pela antiga cidadela de Medina. Passeando pelas ruas estreitas
da “Cidade do Silêncio”, visitam-se os
bastiões com um belíssimo panorama
da ilha. Continuação para Rabat, para
visitar as catacumbas e as escarpas de
Dingli. Almoço e passeio pelos Jardins
de Santo António. Visita ao centro artesanal de Ta’ Qali e à Igreja de Mosta,
com uma impressionante cúpula. Alojamento.
4º Dia – Malta
Dia livre. Alojamento.

A magia da antiguidade de Malta reconhece-se em Hagar Qim, local de
grande importância histórica, com
templos localizados sobre uma colina com esplêndida vista do mar e
do ilhéu de Filfla; continuação para
Wied iz-Zurrieq, e passeio de barca para ver a Gruta Azul (custo da
barca não incluído). Almoço e prosseguimento para Marsaxlokk, onde
se podem ver as típicas barcas “luzzus”, pintadas com cores clássicas
que animam esta tranquila baía.
Tempo livre. Visita à Gruta Ghar Dalam (Gruta Escura). Alojamento.

6º Dia – Povoações do Sul

7º Dia – Malta
Dia livre. Alojamento.
✈ 8º Dia – Malta / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Lisboa. Chegada. Fim dos nossos serviços.

5º Dia – Ilha de Gozo
Excursão à Ilha de Gozo, a que se acede por ferry (20m). Visitas aos Templos
Megalíticos de Ggantija, à Cidadela de
Victoria, à Baía de Xlendi e à Janela

Pre ço s po r pe ssoa de sde

(Mín. 2 participantes):
2020

Março – Sábados; 29 de Março a 22 de Outubro – Quintas e Domingos

Partidas Especiais
5 de Abril - Páscoa
Lugares Garantidos Hotel Dolmen****
Consulte www.lusanova.pt

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua
espanhola;
• 3 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Bagagem de porão (23kgs);

5 de Julho: guia acompanhante
em português com um mínimo de
15 participantes; caso não seja alcançado este mínimo, a viagem
terá apenas os guias locais em
espanhol
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 52€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Custo da barca na Gruta Azul;
• Bebidas às refeições;
• Taxas municipais (city tax);
• Despesas de reserva

Notas:
• A ordem do itinerário alterna de acordo com o dia da partida; este
itinerário corresponde à partida de domingo;
• Visita à Gruta Azul sujeita às condições meteorológicas
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Hotel / Localização
(Tipo de Quarto)

Datas

Mar-23Abr
Gillieru*** /
St.Paul’s Bay 26Abr-24Mai+Out
(standard vista 28Mai-25Jun
mar)
28Jun-Jul+Set
Ago
7-21Mar
Santana**** /
29Mar-23Abr
Qawra
(standard)
26Abr-25Jun +Out
28Jun-Set
Seashells
Mar
Resort at
Abr-24Mai+Out
Suncrest****
28Mai-2Jul
/ Qawra
9Jul-Ago
(standard vista
Set
cidade)
Corinthia
Mar
St George’s
Abr-24Mai +Out
Bay***** / St.
Julians (deluxe
28Mai-Set
vista mar)

Duplo

Single

Supl. MP (6)

653 €

698 €

61 €

733 €

827 €

94 €

898 €

1.039 €

94 €

967 €
1.003 €
640 €
716 €
797 €
914 €
725 €
931 €
967 €
1.129 €

1.102 €
1.138 €
756 €
824 €
940 €
1.156 €
815 €
1.066 €
1.012 €
1.398 €

94 €
94 €
81 €
84 €
84 €
84 €
84 €
115 €
115 €
115 €

1.039 €

1.308 €

115 €

967 €

1.461 €

169 €

1.237 €

1.910 €

189 €

1.326 €

2.089 €

189 €

Base tarifa aérea Air Malta cl.S – outras classes consulte-nos
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C ircui t o s e ur o p e u s S e l e ç ã o

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, Catania,
Monte Etna, Taormina, Siracusa, Malta

SÍCILIA
E MALTA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa / Palermo
Voo regular com destino a Palermo,
via cidade de ligação. Transporte ao
hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Ter) – Palermo (Monreale)
Saída para Monreale e visitas à Catedral e ao Claustro Beneditino. Regresso a Palermo e breve visita panorâmica. Almoço. Passeio pelo centro
histórico, visitando seus principais encantos tais como a Capela Palatina, a
Catedral de Palermo, a Piazza Pretotira, los Quattro Cantti, a igreja normanda da Martorana. Jantar e alojamento.
3º Dia (Qua) – Palermo / Erice / Trapani / Agrigento
Saída para Erice, povoação medieval
com muitos traços sicilianos. Continuação pela parte ocidental da Sicília, visitando as salinas de Trapani; e até à região
de Selinunte para conhecer um agroturismo e a sua produção de azeite de
oliva. Degustação de produtos locais e
almoço. Partida para Agrigento e visita ao
“Vale dos Templos”. Jantar e alojamento.
4º Dia (Qui) – Agrigento / Piazza
Armerina / Catânia
Saída para Piazza Armerina e visita
livre da esplêndida Villa Romana del
Casale, antiga residência da época
romana. Almoço e continuação para
Catânia, construída com pedra lávica
do Etna. Degustação do doce típico
da região e passeio pelo centro da
cidade. Jantar e alojamento.
5º Dia (Sex) – Catânia (Monte Etna
e Taormina)
Excursão ao Monte Etna (suj. às condições meteorológicas), o vulcão activo
mais alto da Europa. A 1800m pode
desfrutar de uma espectacular vista
sobre toda a Sicília, antes de chegar
aos Monti Silvestri, pequenas crateras
rodeadas de lava ainda quente das
últimas erupções. Almoço num agroturismo. Continuação para Taormina e
tempo livre. Jantar e alojamento.
6º Dia (Sáb) – Catânia (Siracusa)
Excursão a Siracusa, que se estende
ao longo do mar junto à ilha de Ortigia.
Oferece ao visitante provas de seu
passado glorioso como o Templo de
Minerva, a lendária Fonte de Aretusa,

o Templo de Apolo, o Teatro Grego, o
anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio. Almoço. Tarde livre em Siracusa
ou visita opcional a Noto, a capital do
barroco siciliano. Jantar e alojamento.
7º Dia (Dom) – Catânia / Malta
Transporte para o aeroporto e voo
para a Ilha de Malta. Transporte ao
hotel e alojamento.

Palermo
Catânia
Agrigento

8º Dia (Seg) – La Valletta
Excursão à capital, com visita aos jardins conhecidos como “Barracca Superior”, com uma panorâmica do Grande
Porto. Continuação para a Catedral de
São João Batista, com o famoso quadro de Caravaggio. Visita ao Museu e
passeio pelo centro da cidade. Final
da excursão com a “Malta Experience”,
uma apresentação audiovisual sobre a
história do país. Tarde livre. Alojamento.

Malta

9º Dia (Ter) – Medina, Rabat e Mosta
Excursão pela parte central de Malta
dominada pela antiga cidadela de
Medina. Passeando pelas ruas estreitas da “Cidade do Silêncio” descobrem-se diferentes estilos arquitectónicos. Saída pela Porta Grega e visita
às catacumbas cristãs de Rabat e às
escarpas de Dingli. Almoço e passeio
pelos Jardins de Santo António. Visita ao centro artesanal de Ta’ Qali e à
Igreja de Mosta, com uma impressionante cúpula. Alojamento.
10º Dia (Qua) – As Três Cidades
A jornada de hoje leva-o à zona do
Grande Porto conhecida como “As 3 Cidades” – Vittoriosa, Cospicua e Senglea.
Panorâmica de Cospicua e em Vittoriosa
passeio pelas suas ruas estreitas e posterior embarque numa “dgahjsa”, embarcação típica maltesa, para um mini cruzeiro ao redor das coloridas enseadas.
Continuação para os Jardins de Senglea
situados na ponta da península desde
onde pode disfrutar de uma vista de
360º do Grande Porto, incluindo o Forte
de São Ângelo. Tarde livre Alojamento.
✈ 11º Dia (Qui) – Malta / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque em voo directo com destino a Lisboa. Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Pre v i stos 4 H
Cidade

67

Hotel

Palermo Palazzo Sitano / NH Palermo / Federico II / Garibaldi / Cristal Palace / Vecchio Borgo
Agrigento Della Valle / Kaos / Dioscuri Bay Palace / Demetra / Villa Romana
Catânia

Excelsior Mercure / NH Catania / Katané / Nettuno / NH Parco degli Aragonesi

Malta

Golden Tulip

Nota: nalgumas partidas o alojamento poderá ser feito na área de Taormina em vez de Catânia

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mar-13Jul+21Set-Out

2.140 €

2.462 €

20Jul-14Set

2.246 €

2.568 €

1 1 DI AS

1 2 R e f eiç õ es

DESDE

2.140€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Segundas de 30 de Março a Outubro

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito na Sicília com guia acompanhante em língua espanhola;
• Visitas em Malta com guias locais em língua espanhola;
• 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 12 refeições;
• Entradas nos monumentos;
• Taxas municipais (city tax);
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 98€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea ida TAP cl.L, regresso Air Malta voo directo cl.N
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C ircui t o s Eur o p e u s S e l e ç ã o

Amalfi, Sorrento, Nápoles, Capri, Pompeia, Tropea,
Calabria, Taormina, Siracusa, Agrigento, Palermo

SUL DE ITÁLIA
COM SICÍLIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou
Faro / Roma
Voo regular com destino a Roma.
Transporte ao hotel. Alojamento.

Roma
Nápoles

Palermo
Agrigento

8 DIAS

Siracusa

DE S DE

6 Refeiç ões

1.690€

Datas de Partida

Julho

05,19

(Mín. 2 participantes):

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

30

Março

21

2020
Março

29

Abril
Maio
Junho

12,26
03,10,17,24,31

04,11,18,25
08
13,27

2021
24

Fevereiro

14

5º Dia (Qui) – Região de Tropea / Reggio Calabria / Taormina / Siracusa
Saída para Reggio Calabria, no extremo

6º Dia (Sex) – Siracusa / Piazza
Armerina / Agrigento
A Siracusa, a maior cidade da antiguidade, estende-se ao longo do
mar junto à ilha de Ortigia. Visita
à zona arqueológica que inclui o
Teatro Grego, o anfiteatro romano,
a Latomia e a Orelha de Dionísio; e
a Ortigia, o centro histórico barroco.
Saída para Piazza Armerina e visita
livre da esplêndida Villa Romana
del Casale, antiga residência da
época romana com mosaicos que
representam os usos e costumes
da época. Jantar e alojamento em
Agrigento, “a mais bela cidade dos
mortais”.
7º Dia (Sáb) – Agrigento / Monreale
/ Palermo
Visita ao “Vale dos Templos”. Saída
para Monreale para conhecer a Catedral e o seu claustro. Continuação
para Palermo e visita panorâmica
da capital siciliana, incluindo a Capela Palatina e a Catedral. Jantar e
alojamento.
✈ 8º Dia (Dom) – Palermo / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

06,13,20,27

14,21

Janeiro

2º Dia (Seg) – Roma / Amalfi /
Sorrento ou Nápoles
Partida para o Sul, em direcção a Amalfi, para visita da principal localidade da
Costa Amalfitana, famosa pela sua beleza natural e pela produção de “limoncello”, o licor típico da região. Percurso
pela estrada panorâmica junto à costa
até Sorrento. Visita da cidade. Jantar e
alojamento em Sorrento ou Nápoles.
3º Dia (Ter) – Sorrento ou Nápoles /
Capri / Nápoles ou Sorrento
Excursão à paradisíaca Ilha de Capri,
que graças à sua esplêndida beleza
natural foi, desde a Antiguidade, um
lugar desejado por imperadores, reis
e príncipes. Destaques para a Marina
Grande e os múltiplos pontos cénicos
desde onde se disfruta de vistas espectaculares. Jantar e alojamento.
4º Dia (Qua) – Nápoles ou Sorrento/
Pompeia / Zona de Tropea
Visita à zona arqueológica de Pompeia,
cidade destruída no ano 79 devido à
erupção do Vesúvio. Saída para a região de Tropea, a Pérola do Mar Tirreno, localizada numa zona de enormes
falésias e pequenas praias banhadas
por um mar azul cristalino. Tempo livre
no centro histórico. Jantar e alojamento.

sul da Itália em frente ao Estreito de Messina. Visita dos magníficos Bronzes de
Riace. Embarque para a Sicília e tempo livre em Taormina para passear nas ruelas
típicas ou visitar o Teatro Grego. Jantar e
alojamento em Siracusa.

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel

Roma

Donna Laura Palace / Cicerone / Diana Roof Garden

Nápoles

Naples / NH Ambassador / Renaissance Mediterrâneo / Palazzo Salgar / Palazzo Caracciolo

Sorrento

Gran Hotel Vesúvio / Cesare Augusto / Michelangelo / La Residenza

Zona de Tropea Tropis / Cala del Porto Vibo Valentia

Serviços incluídos:
• Taxas de IVA
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 96€ (suj. a
• Circuito em autocarro de turismo com
alteração)
guia acompanhante em língua espanhola;
•
Seguro de viagem
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições (excepto
• 6 refeições;
no jantar de reveillon);
• Entradas nos monumentos;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Taxas municipais - city tax (excepto
• Taxa municipal (city tax) na 1ª noite;
na 1ª noite);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva
• Transfers de chegada e saída;
Notas:
• Com menos de 7 participantes viagem realiza-se com motorista/guia
• Excursão a Capri sujeita a condições meteorológicas
• Nalgumas partidas, o hotel em Sorrento pode ser substituído por um 3*superior e/
ou localizado na zona de Castellammare di Stabia, Sant’Angnello ou Vico Equense
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Siracusa

Villa Politi / Alfeo / Eureka Palace / Mercure Prometeo

Agrigento

Della Valle / Kore

Palermo

Principe di Villafranca / NH Palermo / Cristal / Astoria

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Hotel / Localização
(tipo de quarto)
Com alojamento
em Nápoles
Com alojamento
em Sorrento

Datas

Duplo

Single

Mar'20-Mar'21

1.690 €

2.122 €
2.295 €

28Dez

1.863 €

Mar-Out

2.019 €

2.557 €

Nov-Mar'21

1.895 €

2.308 €

28Dez

2.068 €

2.481 €

Supl.transfers nocturnos, dias festivos e base 1 pax – consulte-nos
Base tarifa aérea TAP cl.U – consulte disponibilidade no nosso sistema on-line de reservas
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Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, Catania,
Monte Etna, Taormina, Siracusa, Messina, Cefalu

FANTASIA
SICILIANA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa ou Porto /
Palermo
Voo regular com destino a Palermo,
via cidade de ligação. Transporte ao
hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Ter) – Palermo (Monreale)
Saída para Monreale e visitas à Catedral e ao Claustro Beneditino. Regresso a Palermo e breve visita panorâmica. Almoço. Passeio pelo centro
histórico, visitando seus principais encantos tais como a Capela Palatina, a
Catedral de Palermo, a Piazza Pretotira, los Quattro Cantti, a igreja normanda da Martorana. Jantar e alojamento.
3º Dia (Qua) – Palermo / Erice / Trapani /
Agrigento
Saída para Erice, povoação medieval com
muitos traços sicilianos. Continuação pela
parte ocidental da Sicília, visitando as salinas de Trapani; e até à região de Selinunte para conhecer um agro-turismo e a sua
produção de azeite de oliva. Degustação
de produtos locais e almoço. Partida para
Agrigento e visita ao “Vale dos Templos”.
Jantar e alojamento.
4º Dia (Qui) – Agrigento / Piazza
Armerina / Catânia
Saída para Piazza Armerina e visita livre
da esplêndida Villa Romana del Casale, antiga residência da época romana
com mosaicos que representam os
usos e costumes da época. Almoço e
continuação para Catânia, construída
com pedra lávica do Etna. Degustação
do doce típico da região e passeio pelo
centro da cidade. Jantar e alojamento.
5º Dia (Sex) – Catânia (Monte Etna
e Taormina)
Excursão ao Monte Etna (suj. às

condições meteorológicas), o vulcão activo mais alto da Europa.
A 1800m pode desfrutar de uma
espectacular vista sobre toda a
Sicília, antes de chegar aos Monti
Silvestri, pequenas crateras rodeadas de lava ainda quente das
últimas erupções. Almoço num
agro-turismo no sopé do vulcão.
Continuação para Taormina e tempo livre para passear nas ruelas
típicas ou visitar o Teatro Grego.
Jantar e alojamento.

7º Dia (Dom) – Catânia / Messina /
Cefalu / Palermo
Saída para Messina e passeio panorâmico incluindo o estreito que
separa o continente italiano da Sicília. Continuação para Cefalu, antiga
praça cartaginesa. Almoço e tempo
livre para passear pelas suas ruas
estreitas. Viagem de regresso a Palermo. Jantar e alojamento.
✈ 8º Dia (Seg) – Palermo / Porto ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Catânia
Agrigento

8 D I AS

1 3 R e f eiç õ es

Agrigento Della Valle / Dioscuri Bay Palace / Demetra / Villa Romana / Kaos
Excelsior Mercure / NH Catania / Katané / Nettuno / NH Parco degli Aragonesi

DESDE

1.599€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
Circuito com guia acompanhante em língua portuguesa
2020
Julho
Abril
06
Agosto

13

Maio
Junho

07,28

04,18
08,29

Hotel

Palermo Palazzo Sitano / NH Palermo / Garibaldi / Cristal Palace / Federico II /
Vecchio / Borgo

Catânia

Palermo

6º Dia (Sáb) – Catânia (Siracusa)
Excursão a Siracusa, que se estende ao longo do mar junto à ilha
de Ortigia. Oferece ao visitante
provas de seu passado glorioso
como o Templo de Minerva, a lendária Fonte de Aretusa, o Templo
de Apolo, o Teatro Grego, o anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio. Almoço. Tarde livre em Siracusa ou visita opcional a Noto, a
capital do barroco siciliano. Jantar
e alojamento.

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

69

Setembro
Outubro

Circuito com guia acompanhante em língua espanhola
30 de Março a Outubro Todas as 2ªs + 04 de Abril 2021
Janeiro
2020
02,16,30
Fevereiro
Novembro
07,14,28
Março
Dezembro

03
05,26

04,18
08,15
08,15

Nota: nalgumas partidas o alojamento poderá ser feito na área de Taormina em vez de Catânia

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mar-Out

1.692 €

1.932 €

Nov-Mar'21

1.599 €

1.838 €

28Dez

1.772 €

2.011 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola ou portuguesa nas datas
indicadas;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 13 refeições + 3 degustações ;
• Entradas nos monumentos;
• Taxas municipais (city tax);
• Transfers de chegada e saída;

• Taxas de IVA
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 110€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições (excepto
no Jantar de Fim de Ano);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea TAP cl.U – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos
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C ircui t o s Eur o p e u s S e l e ç ã o

Nápoles, Matera, Bari, Castel del Monte, Trani,
Polignano a Mare, Alberobello, Lecce. Gallipoli, Ostuna

ITÁLIA – JÓIAS
DE PUGLIA

Itinerário:

Bari

Nápoles

Lecce

7 DIAS

DE S DE

6 Refeições

Datas de Partida

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

(Mín. 2 participantes):
2020
Março

25,31

Abril
Maio

08,14,22,28

1.615€

azul do Mar Adriático. Continuação
para Alberobello, a cidade dos Trulli, com as suas casas típicas com
tectos em forma de cone. Almoço e
visita. Alojamento em Lecce.

2º Dia – Nápoles / Matera / Bari
Saída para Matera, conhecida pelos
“Sassi”, povoações pré-históricas,
vestígios dos primeiros povos em
Itália. São casas escavadas nas rochas características das regiões da
Basilicata e Puglia. A cidade já foi
cenário de vários filmes, entre eles
a ‘Paixão de Cristo. Tempo livre e
continuação para Bari. Jantar e alojamento.
3º Dia – Bari (Castel del Monte,
Trani, Molfetta)
Saída para Castel del Monte e visita
da fortaleza, uma das construções
mais populares do imperador Federico II. Continuação para Trani para
visitar a catedral sobre o mar. Almoço. Regresso a Bari com paragem
na desconhecida mas encantadora
cidade de Molfetta. Alojamento.
4º Dia – Bari / Polignano a Mare /
Alberobello / Lecce
Saída para Polignano a Mare, uma
antiga povoação piscatória com casas brancas que contrastam com o

5º Dia – Lecce / Gallipoli / Lecce
Visita panorâmica de Lecce, a “Florença do Sul” caracterizada pela
arte e arquitectura barrocas. Destaques para a Igreja de São Oronzo,
a Basílica da Santa Cruz, o Palácio
Celestini, o anfiteatro romano e coluna de São Oronzo. Almoço composto de produtos típicos da região.
À tarde, excursão a Gallipoli, cidade
amuralhada sobre o mar. Alojamento em Lecce.
6º Dia – Lecce / Ostuni / Bari
Viagem de regresso a Bari, com
paragem em Ostuni, jóia da arquitectura, conhecida como “a cidade
branca”; e numa Masseria (casa rural), para um almoço de comida típica da Puglia. Alojamento.
✈ 7º Dia – Bari / Faro, Porto ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel

Nápoles

Naples / Palazzo Salgar / NH Ambassador / Palazzo Caracciolo / Renaissance Mediterraneo

02,10,16

Bari

Oriente / Garden Inn

07,15,21

Lecce

Gran Hotel Lecce / President / Delle Palme

25,26
08,09,15,16,22,30
06,13,14,20,21

06,12,13,19,20

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 6 noites em regime de alojamento
e pequeno-almoço;
• 6 refeições;
• Taxas municipais (city tax);
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA

✈ 1º Dia – Lisboa, Porto ou Faro /
Nápoles
Voo regular com destino a Nápoles.
Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mar-Out

1.615 €

2.030 €

Base tarifa aérea Tap cl.U – outras classes e companhias consulte-nos
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 139 € (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consultenos)
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Notas:
• Datas sublinhadas operam no sentido inverso (de Bari a Nápoles);
• Com menos de 7 participantes o circuito realiza-se com guia-motorista

anos
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2019
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C ircui t o s e ur o p e u s S e l e ç ã o

Cagliari, Nora, Oristano, Bosa, Alghero, Sassari, Olbia,
Ilha Magdalena, Costa Esmeralda

CORES DA
SARDENHA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Porto /
Cagliari
Voo regular com destino a Cagliari,
via cidade de ligação. Transporte ao
hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Seg) – Cagliari / Nora / Cagliari
Excursão a Nora, fundada pelos fenícios entre os séculos IX e VIII a.C.,
e que foi durante o domínio romano
o maior povoado da ilha. Regresso a
Cagliari e visita panorâmica da capital
da Sardenha. Alojamento.
3º Dia (Ter) – Cagliari / Barumini / Oristano /
Bosa / Alghero
Saída para Barumini e visita ao sítio arqueológico de Su Nuraxi. Continuação
para Oristano e tempo livre para explorar
a maior cidade do oeste; para San Giovanni di Sinis, onde se encontra a igreja mais
antiga da Sardenha; e para Bosa, uma das
povoações medievais mais bonitas e visitadas do norte. Tempo livre para percorrer
as pequenas praças e ruas repletas de palácios construídos em pedra rosa, igrejas
e o impressionante Castelo de Malaspina.
Jantar e alojamento em Alghero.
4º Dia (Qua) – Alghero
Visita panorâmica da cidade onde
ainda hoje se percebe o seu passado
catalão (nas placas das ruas, na arquitectura, na gastronomia, no dialecto e
nas tradições). Tarde livre ou visita opcional ao Promontório di Capo Caccia e
à Gruta de Neptuno. Jantar alojamento.
5º Dia (Qui) – Alghero / Sassari / Olbia
Saída para Sassari e visita panorâmi-

ca da 2ª cidade mais importante da
ilha. Continuação até à Comarca de
Longudoru para visitar a Igreja da
Santíssima Trindade de Saccargia.
Tempo livre em Tempio Pausania,
cidade construída integralmente em
granito. Prosseguimento para Olbia
passando por Calangianus. Jantar e
alojamento.

✈ 8º Dia (Dom) – Cagliari / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

DE S DE

2.045€

povos que a habitaram – pisanos,
genoveses e franceses. Regresso a
Olbia e alojamento.
✈ 8º Dia (Dom) – Olbia / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotel

Cagliari

Thotel / Regina Margherita

Alghero / Sassari

Calabona Alghero / Grazzia Deledda Sassari

Olbia

President / Mercure

Preço s por pe ss oa des de
Programa
Sardenha
Sardenha com
Córsega

8 D I AS

6 R e f eiç õ es

DESDE

1.755€

Datas de Partida

Hotéis Pre v i stos 4 H
Cidade

Cagliari

7º Dia (Sáb) – Olbia / Orgosolo / Cagliari
Saída para o coração montanhoso
da ilha - Orgosolo, antiga povoação de pastores símbolo do mundo cultural da Barbàgia e conhecido pelos seus mais de 150 murais.
Almoço tradicional no campo.
Viagem de regresso para Cagliari.
Alojamento.

5 REFEIÇÕE S

7º Dia (Sáb) – Olbia / Córsega / Olbia
Excursão à ilha de Córsega, que os
gregos chamaram de “A Sublime”,
e os franceses de “A Ilha Bela”. Travessia em ferry para Bonifácio, localizada num alto de um promontório.
Visita desta cidade-fortaleza cuja
arquitectura reflecte os diferentes

Olbia

Alghero

6º Dia (Sex) – Olbia (Arzachena / Ilha
da Magdalena / Costa Esmeralda)
Saída para Arzachena com visita ao
Túmulo dos Gigantes de Lu Coddhu
Ecchju e à Necrópole de Li Muri.
Continuação até Palau e embarque
para a Ilha da Magdalena. Visita e
tempo livre. Regresso de barco
para Palau e daí para Porto Cervo,
no coração da Costa Esmeralda.
Jantar e alojamento em Olbia. Nota:
excursão à Ilha da Magdalena sujeita a condições meteorológicas

Opção com Córsega
8 DI AS

71

Datas

Duplo

Single

Jun+27Set-Out

1.755 €

2.055 €
2.208 €

Jul-13Set

1.846 €

Jun+27Set-Out

2.045 €

2.327 €

Jul-13Set

2.150 €

2.496 €

(Mín. 2 participantes):
2020
21
Junho
19,26
Julho

Agosto

30

Setembro
Outubro

13,27
04

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário escolhido em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 5 ou 6 refeições (em hotéis ou restaurantes locais)
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 85€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea Air France/Klm cl.A – consulte disponibilidade no nosso sistema de
reservas on-line
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C ircui t o s Eur o p e u s S e l e ç ã o

Milão, Região de Bolzano, Dolomitas, Trento, Lago de Garda

AS DOLOMITAS
E O TIROL ITALIANO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Porto /
Milão
Voo regular com destino a Milão.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Milão / Verona / Região
de Bolzano
Visita de orientação na cidade de Milão, a capital da região da Lombardia.
Saída para Verona, cidade de “Romeu
e Julieta”. Almoço e tempo livre. Jantar
e alojamento na região de Bolzano.

Merano
Bolzano
Milão

7 DIAS

DE S DE

10 Refeições

1.120€

3º Dia (Ter) – Bolzano e Pirâmides de Terra
Visita de Bolzano, a capital do Tirol do
Sul, a “porta das Dolomitas”, cujo bairro
antigo caracteriza-se pelas suas casas
burguesas. Almoço e subida em funicular até Oberbozen, a 1220m de altura,
e desde aí em eléctrico entre campos e
bosques com fascinantes vistas das Dolomitas, uma das montanhas mais famosas
de Itália na parte sul dos alpes italianos.
Chegada a Klobenstein onde pode caminhar até Lemgmoss onde se encontram
as “Pirâmides da Terra”, uma maravilha
natural. Jantar e alojamento na região de
Bolzano.
4º Dia (Qua) – Merano e Lago de
Caldaro
Saída para Merano, a segunda maior
cidade da região de Trentino-Alto Adige, e reconhecida pelas águas termais.
Passeio pelo parque central onde se
encontra a estátua da Imperatriz Sissi.
Almoço e continuação para Caldaro.
Degustação de vinhos da zona. Tempo

livre junto ao lago. Jantar e alojamento
na região de Bolzano.
5º Dia (Qui) – Sella Ronda
Travessia de Val Gardena até Passo
di Sella, que com o Passo di Pordoi,
o Passo di Gardena e o Passo di Campolongo formam a “Sella Ronda”, ou
maciço de Sella. Entre outros, avistam-se a rainha das Dolomitas – a
Marmolada, e o Pico Sassolungo.
Subida em funicular desde Pordoi até
Sass Pordoi (2950m), incrível miradouro das Dolomitas. Almoço em Canazei, pitoresca estância de ski no Val
di Fassa. Continuação até ao maciço
Catinaccio. Jantar e alojamento na região de Bolzano.
6º Dia (Sex) – Região de Bolzano /
Trento / Lago de Garda / Milão
Saída para Trento, cidade que une
as culturas alemã e latina. Visita à
Piazza del Duomo com a fonte barroca de Neptuno, o Palácio Pretório,
as Casas Rella, e a Catedral de São
Vigilio de Trento; e o Castelo del
Buonconsiglio. Almoço e regresso a
Milão com paragem em Sirmione di
Garda, encantadora povoação junto ao Lago de Garda, o maior dos
lagos italianos. Jantar e alojamento.
✈ 7º Dia (Sáb) – Milão / Porto ou
Lisboa
Transporte para aeroporto e embarque com destino a Portugal. Fim
dos nossos serviços.

Hoté is Pre visto s
Datas de Partida

Cidade

Hotel

(Mín. 2 participantes):

Milão

Leonardo City Centre**** / Leonardo Central Station**** / NH Concordia**** / NH Milano 2****

2020
Julho

Agosto

05,12,19,26

02,09,16,23

Região Bolsano/
Sporthotel Spogler*** / Post Gries*** / Ideal Park***
Bozen

Preços por pessoa desde

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 6 noites em regime de alojamento
e pequeno-almoço;
• 10 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;

• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 92€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Taxas municipais (city tax);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Datas

Duplo

Single

Jul-Ago

1.120 €

1.318 €

Base tarifa aérea ida TAP cl.E – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

Nota:
• O circuito pode operar no sentido inverso ou a ordem das visitas ser
alterada mas toda a programação será cumprida
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C ircui t o s e ur o p e u s S e l e ç ã o

Milão, Região de Varese, Lago Maggiore, Lago de Como,
Lago d’Orta, Lago de Garda

GRANDES LAGOS
ITALIANOS

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa ou Porto /
Milão
Voo regular com destino a Milão.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Dom) – Milão / Angera / Região
de Varese
Passeio pelo centro histórico de Milão
com destaque para o Castelo Sforzesco, a Plaza del Duomo, as Galerias
Vittorio Emanuelle, o Teatro Scala e a
área das lojas dos mais famosos estilistas. Almoço. Saída para Angera e
visita da Rocca Borromea di Angera,
um dos castelos em melhor estado de
conservação da Lombardia situado na
margem sul do Lago Maggiore. Jantar
e alojamento na região de Varese.
3º Dia (Seg) – Lugano
Excursão a Lugano, cidade localizada nas
margens do Lago Ceresio. Visita à Igreja
de Santa Maria degli Angeli com a sua
famosa crucificação, e passeio pela elegante Via Nassa. Almoço e tempo livre.
Regresso ao hotel na região de Varese.
Jantar e hospedagem.
4º Dia (Ter) – Lago Maggiore e Ilhas
Borromeas
Navegação até às Ilhas Borromeu: Isola
Bella com visita ao Palácio Borromeu;
Isola dei Pescatori, a única habitada e
onde será servido o almoço; e Isola Madre, com percurso pelos seus magníficos jardins e visita ao Palácio. Tempo
livre em Stresa, onde o Lago Maggiore
oferece a sua melhor paisagem. Jantar
e alojamento na Região de Varese.

73

5º Dia (Qua) – Lago de Como
Saída para Como e subida em funicular até Brunate, um ponto panorâmico desde onde se avista o Lago de
Como. Visita da cidade com destaque
para as muralhas e ruelas medievais e
o Duomo. Almoço e tarde livre. Jantar
e alojamento na Região de Varese.
6º Dia (Qui) – Villa Taranto e Lago
d’Orta
Saída para Verbania e visita à Villa
Taranto com um formoso jardim botânico de 16 hectares. Continuação
para o Lago d’Orta, o mais ocidental
dos lagos alpinos italianos, separado do Lago Maggiore pelo Monte
Mottanone de 1491m. Almoço. À
tarde passeio de barco de Orta até
San Giulio. Após tempo livre em
Orta, regresso ao hotel na Região
de Varese. Jantar e alojamento.

Lugano
Como
Milão

Varanese
Lago d’Orta

7º Dia (Sex) – Região de Varese /
Lago de Garda / Milão
Saída para Desenzano e passeio
pela Piazza Malvezzi e pelo bairro
antigo. Almoço. Percurso de barco
pelo Lago de Garda, o maior dos
lagos italianos, até Sirmione onde
o lago oferece um cenário esplendoroso. Viagem para Milão. Jantar
e alojamento.
✈ 8º Dia (Sáb) – Milão / Porto ou
Lisboa
Transporte para aeroporto e embarque com destino a Portugal. Fim
dos nossos serviços.

Hotéis Pre v i stos 4 H

8 D I AS

1 2 R e f eiç õ es

DESDE

1.385€

Datas de Partida

Cidade

Hotel

Milão

Leonardo City Centre / Leonardo Central Station / NH Concordia / NH Milano 2

Região de Varese Gran Hotel Varese / Villa Porro Pirelli

(Mín. 2 participantes):
2020
13,20,27
Junho
04,11,18,25
Julho

Agosto
Setembro

01,08,15,22,29
05

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Jun-Set

1.385 €

1.677 €

Base tarifa aérea ida TAP cl.E – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 12 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;

• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 92€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Taxas municipais (city tax);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Nota:
• O circuito pode operar no sentido inverso ou a ordem das visitas ser
alterada mas toda a programação será cumprida
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C ircui t o s Eur o p e u s S e l e ç ã o

Genebra, Lausanne, Zermatt, Interlaken, Lucerna,
Zurique, Reno, Berna, Montreux

SUÍÇA
O PAÍS DOS ALPES

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou
Faro / Genebra
Voo regular com destino a Genebra. Transporte ao hotel na cidade
ou arredores. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Genebra / Lausanne /
Zermatt
Saída para Lausanne nas margens do
Lago Léman, cidade sede do Comité
Olímpico Internacional. Visita panorâmica com destaque para o Museu
Olímpico, a Catedral Gótica e o Palácio
de Rumin. Almoço. Tempo livre. Jantar
e alojamento na região de Zermatt/
Tasch.

Zurique
Berna
Genebra

8 DIAS

Interlaken
Zermatt

DE S DE

9 Refeiç ões

1.625€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
Maio
Junho

Julho
Agosto
Setembro

17,31
07,14,21,28

05,12,19,26

3º Dia (Ter) – Zermatt / Interlaken
Percurso em combóio de Tash para Zermatt, o santuário dos Alpes, famosa estância de esqui, rodeada de picos que
superam os 4000m. Tempo livre. Opcionalmente poderá ascender ao Gornergrat a 3.089m com uma espectacular vista do mítico Cervino, do Monte Rosa e do
Pico Dufour. Continuação para Interlaken,
a meca do turismo suíço, situada entre 2
lagos com fantásticas vistas das montanhas. Jantar e alojamento na região de
Interlaken/Thun.
4º Dia (Qua) – Interlaken
Dia livre. Excursão opcional a Lauterbrunnen e Grindelwald, que lhe dá a
oportunidade de ir até Jungfraujoch –
o Topo da Europa. Jantar e alojamento
na região de Interlaken/Thun.

Zurique e visita: Bahnhofstrasse,
Colina Lindenhof, “Shipfe” – o antigo bairro dos pescadores, e Rathaus-Brucke, a ponte mais antiga
da cidade. Jantar e alojamento na
cidade ou arredores.
6º Dia (Sex) – Zurique / Cataratas do
Reno / Berna
Saída para Schaffhausen e passeio
de barco para contemplar as Cataratas do Reno. Continuação para
Berna. Almoço e visita do centro
histórico da capital da Confederação Helvética. Jantar e alojamento.
7º Dia (Sáb) – Berna / Montreux /
Genebra
Saída para Montboyon e embarque
no comboio “Golden Pass” para
Montreux, passando por idílicas paisagens alpinas. Almoço na região e
continuação por estrada para Genebra, sede das Nações Unidas. Visita panorâmica do centro histórico
onde se destaca a Catedral de São
Pedro, o monumento à Reforma, a
Praça de Four e a Câmara Municipal. Jantar e alojamento na cidade
ou arredores.
✈ 8º Dia (Dom) – Genebra / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

5º Dia (Qui) – Interlaken / Lucerna /
Zurique
Visita a Lucerna, nas margens do
Lago dos 4 Cantões, que conservou do tempo medieval edifícios,
praças e ruelas. Continuação para

02,09,16,23,30
06

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante
em língua espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 9 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 92€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva

Hoté is Pre visto s 3 H / 4 H
Cidade

Hotel

Genebra (ou região) Adagio Thoiry (França) / NH Genéve Airport / Crowne Plaza
Zermatt/Tasch

City Hotel Tasch / Tascherhof / Welcome Tasch

Interlaken (região)

Carlton Europe / City Hotel Oberland / Holiday Thun / Brienzerburli Brienz

Zurique (região)

Meierhof Zurich-Horgen / Movenpick / H+H Hotel Zurich

Berna

Bristol / Ambassador / Holiday Inn Westside

Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai-Set

1.625 €

2.083 €

Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

anos
1959

2019

CIRCUITOS | 2020/2021

C ircui t o s e ur o p e u s S e l e ç ã o

Floresta Negra, Friburgo, Colmar, Estrasburgo,
Baden-Baden, Heidelberg
Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou
Faro / Frankfurt
Voo regular com destino a Frankfurt.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Frankfurt / Tubingen /
Floresta Negra
Saída para Tubingen, cidade universitária rica em tradições. Visita ao bairro
antigo com a praça central e a Torre
de Hoderlin. Almoço. Continuação
para a região da Floresta Negra. Jantar e alojamento.
3º Dia (Ter) – Floresta Negra (Friburgo e
Titisee)
Saída para a magnífica cidade de Friburgo, descendo pelo “Vale do Inferno”, com
o seu famoso salto de veado. Durante a
visita poderá admirar a catedral e os edifícios góticos que evocam a riqueza dos
comerciantes da época. Almoço. Continuação para Titisee, lago rodeado de
frondosos bosques e uma bonita povoação com numerosos relógios de cuco.
Tempo livre. Regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.
4º Dia (Qua) – Interlaken
Dia livre. Excursão opcional a Lauterbrunnen e Grindelwald, que lhe dá a
oportunidade de ir até Jungfraujoch –
o Topo da Europa. Jantar e alojamento
na região de Interlaken/Thun.
5º Dia (Qui) – Floresta Negra (Lago de
Constança, Ilha de Mainau e Meersburgo)
Saída para o Lago de Constança,
fronteira natural da Alemanha, Áustria e Suíça. Paragem em Constança,
cidade medieval. Continuação para
a Ilha de Mainau. Breve visita e trajecto de barco para Meersburgo, um

dos pontos mais visitados do lago,
que se destaca pela produção de vinho. Almoço e tempo livre. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
6º Dia (Sex) – Floresta Negra / Colmar /
Estrasburgo / Região de Pforzheim
Saída para Colmar e visita a pé
do centro histórico – casa Koifhus, a antiga aduana; bairros dos
curtidores e o cais do mercado
de peixe conhecido como “A Pequena Veneza”. Almoço. Viagem
para a Alsácia e visita panorâmica
de Estrasburgo, bonita cidade de
influências germânica e francesa
que simboliza o encontro da Europa. Jantar e alojamento na Região
de Pforzheim.

ALSÁCIA E
FLORESTA NEGRA
Frankfurt

Pforzheim
Floresta Negra

7º Dia (Sáb) – Região de Pforzheim /
Baden-Baden / Heidelberg / Frankfurt
Saída para a estação termal de
Baden-Baden, desenvolvida em
estilo Belle Époque, frequentada
pela burguesia europeia no séc.
XIX. Visita à Igreja Stiftskirche e às
Ruínas do Balneário Romano, actualmente um museu. Continuação
para Heidelberg, nas margens do
Rio Neckar. Almoço e visita guiada
do centro histórico: Praça do Mercado, Ponte Velha, Câmara Municipal e Universidade, a mais antiga da
Alemanha. Subida no teleférico até
ao Castelo. Jantar e alojamento em
Frankfurt.
✈ 8º Dia (Dom) – Frankfurt / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

8 DI AS

1 2 R e f eiç õ es

DESDE

1.325€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
03,10,17,24,31
Maio
07,14,21,28
Junho

Julho

05,12,19,26

Agosto
Setembro

02,09,16,23,30
06,13,20

Hotéis Pr e v i stos 3 H / 4 H
Cidade

Hotel

Frankfurt

Hotéis Movenpick / Hotéis Leonardo / NH Frankfurt Morfelden /
Hotéis Holiday Inn / Hotéis Mercure / Hotéis Flemings / Rilano Oberursel

Floresta Negra

75

Schwarzwaldpark Loffingen / Schloss Hornberg / Tannenhof Triberg /
Gasthof Kranz Riedböhringen

Região de Pforzheim Residenz / Ehm Sindelfingen City / Krone Pforzheim
Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai-Set

1.325 €

1.510 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante
em língua espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 12 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 111€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos

CIRCUITOS | 2020/2021
1959

2019
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C ircui t o s Eur o p e u s S e l e ç ã o

Londres,Cambridge,York,Edimburgo,Stirling, Glasgow,
Liverpool, Chester, Stratford, Oxford

CLÁSSICO INGLATERRA
E ESCÓCIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou
Faro / Londres
Voo regular com destino a Londres.
Transporte ao hotel. Alojamento.

Edimburgo

Glasgow

2º Dia (Seg) – Londres
Visita panorâmica de Londres: bairros
de Westminster, Kensington, Mayfair e
Belgravia; breve paragem junto ao Parlamento, Abadia de Westminster, Big
Ben e London Eye; prosseguimento
por Royal Albert Hall e Albert Memorial, zona de West End, Piccadilly Circus, Trafalgar Square; e zonas culturais
- Museu de História Natural, Victoria &
Albert, Museu das Ciências e National
Gallery. Termina no Palácio de Buckingham. Tarde livre. Alojamento.

Harrogate
Liverpool

Londres

9 DIAS

1

DE S DE

Refeição

1.420€

Datas de Partida

Junho

14,28

(Mín. 2 participantes):

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

05,12,19

2020
Abril
Maio

05
03,17,31

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 8 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 1 refeição + 1 “Chá da Tarde Inglês”
com selecção de sanduíches e
biscoitos;
• Transfers de chegada e saída (aeroporto de Heathrow);
• Taxas de IVA;

montanhosos de rara beleza. Visita a
uma destilaria de whisky para aprender
o seu processo com prova incluída. Alojamento em Glasgow.
6º Dia (Sex) – Glasgow / Distrito dos
Lagos / Liverpool
Visita de orientação de Glasgow e
saída para sul até Gretna Green, povoação fronteiriça. Tempo livre e continuação para o distrito dos Lagos,
lugar de inspiração de poetas e escritores ingleses. Em Windemare será
servido um clássico “Afternoon Tea”,
seguido de um passeio de barco pelo
lago. Viagem para Liverpool, cidade
-berço dos Beatles. Alojamento.

02,16
06,20
04

• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 108€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consultenos);
• Transfers outros aeroportos –
20€ por pessoa / trajecto
• Despesas de reserva

Nota:
• Alguns hotéis utilizados são simples com serviços básicos e localizam-se em
edifícios protegidos, pelo que é normal que não disponham de elevador;
• A visita de cidade (2º dia) inicia às 07h50 e o circuito (3º dia) inicia às 08h20;
• Partidas com menos de 8 participantes poderão ser operadas com guia/
motorista

7º Dia (Sáb) – Liverpool / Chester /
Liverpool
Excursão a Chester, cidade amuralhada, famosa pelas ruas “rows”, edifícios
medievais e da época vitoriana, e a
catedral. Tempo livre e regresso a Liverpool. Visita panorâmica com destaque para as Catedrais Metropolitana e
Católica, o pub “The Cavern” onde se
iniciaram os Beatles, a zona de Albert
Dock, onde se encontram vários museus, entre eles o Museu dos Beatles
(entrada incluída). Alojamento.

3º Dia (Ter) – Londres / Cambridge /
York-Harrogate
Partida para o norte até à cidade universitária de Cambridge. Passeio para admirar
nos antigos colégios mostra da mais bela
arquitectura de diferentes períodos. Continuação até York e breve percurso pela
cidade com destaque para a esplêndida
catedral, a maior do norte da Europa. Jantar e alojamento em York ou Harrogate.
4º Dia (Qua) – Harrogate-York /
Durham / Jedburgh / Edimburgo
Viagem para Durham e breve visita desta
histórica cidade, conhecida pelo castelo
e catedral. Continuação para o norte e
entrada na Escócia por Jedburgh, pequena localidade que conserva os restos
de uma importante abadia beneditina assim como a casa onde viveu Mary Stuart.
Tempo livre. Chegada a Edimburgo atravessando as terras baixas da Escócia.
Visita panorâmica. Jantar opcional com
folclore típico escocês. Alojamento.

8º Dia (Dom) – Liverpool / Stratford /
Cotswolds / Oxford / Londres
Saída em direcção a Stratford-Upon
-Avon uma cidade encantadora nas
margens do rio Avon, lugar de nascimento de William Shakespeare. Breve visita panorâmica. Continuação
através das pitorescas povoações
de Cotswolds até à cidade universitária de Oxford. Passeio a pé para
admirar os seus magníficos colégios.
Regresso a Londres. Alojamento.

5º Dia (Qui) – Edimburgo / Stirling /
Trossachs / Glasgow
Manhã livre. Não deixe de passear pela
Royal Mile ou subir ao castelo. Ao meiodia saída para o Parque Natural Trossachs, via Stirling, Callander e cenários

✈ 8º Dia (Seg) – Londres / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte ao aeroporto e embarque para Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Hotéis Previstos Categoria Turística / Turística Superior
Cidade

Hotel

Londres

Royal National

Harrogate-York

Crown Harrogate / Ibis York

Edimburgo

Holiday Inn Express / Holiday Inn City West / Kings Manor

Glasgow

Marriott

Liverpool

Mercure Atlantic Tower / Marriott

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Abr-17Mai

1.420 €

1.891 €

31Mai-Jul+Set-Out

1.446 €

1.943 €

Ago

1.515 €

2.017 €

Sul de Inglaterra e País
de Gales – 8 Dias
Consulte www.lusanova.pt

Supl. transfers outros aeroportos: 20€ / pax / trajecto; Supl. transfers 1 pax e nocturnos - consulte-nos;
Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos
1959

2019
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C ircui t o s e ur o p e u s S e l e ç ã o

Londres, Oxford, Stratford, Liverpool, Glasgow,
Inverness, Highlands, Edimburgo, York, Cambridge

O MELHOR DE
INGLATERRA E ESCÓCIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) – Lisboa, Porto ou
Faro / Londres
Voo regular com destino a Londres.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Sáb) – Londres
Visita panorâmica: bairros de Westminster, Kensington, Mayfair e Belgravia; breve
paragem junto ao Parlamento, Abadia de
Westminster, Big Ben e London Eye; prosseguimento por Royal Albert Hall e Albert
Memorial, West End, Piccadilly Circus, Trafalgar Square; Museu de História Natural,
Victoria & Albert, Museu das Ciências e
National Gallery. Termina no Palácio de
Buckingham. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Dom) – Londres / Oxford / Stratford /
Chester / Liverpool
Saída para a cidade universitária de Oxford.
Passeio para admirar os seus magníficos colégios e visitar um deles. Continuação para
Stratford-Upon-Avon, encantadora cidade
nas margens do rio Avon, lugar de nascimento de Shakespeare. Visita panorâmica e
tempo livre. Prosseguimento para Chester –
passeio na cidade amuralhada, e Liverpool,
a cidade dos Beatles, com visita panorâmica
à chegada. Jantar e alojamento.
4º Dia (Seg) – Liverpool / Distrito
dos Lagos / Glasgow
Saída para o distrito dos Lagos, lugar
de inspiração de poetas e escritores, e
através das margens do Lago Grasmere
até Gretna Green, na fronteira com a Escócia. Tempo livre. Viagem para Glasgow
e breve visita de orientação. Alojamento.
5º Dia (Ter) – Glasgow / Loch Lomond / Fort
William / Lago Ness / Inverness / Highlands
Saída para as Highlands, via Loch Lomond
e Crianlarich até Fort William. Tempo livre. À tarde visita ao Loch Ness e início
da pitoresca rota pelas suas margens em
busca de “Nessie”, o esquivo monstro que
vive nos abismos do lago. Possibilidade
de efectuar passeio de barco (opcional).
A rota continua até às ruínas do Castelo

de Urquhart, e posteriormente para Inverness com visita panorâmica. Jantar e alojamento na zona das Highlands.
6º Dia (Qua) – Highlands / Pitlochry /
Stirling / Edimburgo
Saída para Pitlochry e visita a uma
destilaria de whisky, com prova incluída. Continuação até Callander
e Stirling, local de furiosas batalhas
durante a Guerra da Independência.
Visita ao seu castelo e tempo livre.
À tarde viagem para Edimburgo e visita panorâmica com destaque para
a Royal Mile. Jantar opcional com
folclore típico escocês. Alojamento.
7º Dia (Qui) – Edimburgo
Dia livre para explorar a cidade. Entre
as atrações principais estão o Palácio
de Holyrood, a Catedral St.Giles, a
Galeria Nacional, o Iate Real Britannia e o Castelo (entrada incluída para
visita por conta própria). Alojamento.
8º Dia (Sex) – Edimburgo / Jedburgh /
Durham / York / Harrogate
Viagem através das Terras Baixas
até Jedburgh, povoação fronteiriça que conserva os restos de uma
abadia beneditina. Continuação
para Durham dominada pela sua
magnífica catedral. Tempo livre e
prosseguimento para York, com a
maior catedral do Norte da Europa.
Jantar e alojamento em Harrogate.
9º Dia (Sáb) – Harrogate / Cambridge /
Londres
Saída para a cidade universitária de Cambridge e breve passeio para admirar nos
antigos colégios mostra da mais bela arquitectura de diferentes períodos. Tempo
livre e regresso a Londres. Alojamento.
✈ 10º Dia (Dom) – Londres / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.
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Highlands
Edimburgo

Glasgow

Harrogate
Liverpool

Londres

1 0 D I AS

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
03,17
Abril
01,15,22,29
Maio
05,12,19,26
Junho

1.585€

DESDE

3 R e f eiç õ es

Julho

03,10,17,24,31

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

07,14,21,28

Março

05

11,25
16
06
04

2021

Hotéis Previstos Categoria Turística / Turística Superior
Cidade

Hotel

Londres

President

Liverpool Marriott City Centre
Glasgow

Marriott Glasgow / Jurys Inn

Highlands Mac Donald Aviemore / Highland Aviemore / Craiglynne
Edimburgo Holiday Inn Express City Centre / Holiday Inn Zoo / Braid Hills / Apex Grassmarket
Harrogate Yorkshire / Cedar Court / Holiday Inn Express

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Abr+Nov-Mar’21

1.585 €

2.084 €

Mai+Out

1.632 €

2.186 €

Jun+Set

1.666 €

2.209 €

Jul-Ago

1.751 €

2.384 €

Supl. transfers outros aeroportos: 20€ / pax / trajecto; Supl. transfers 1 pax e nocturnos - consulte-nos;
Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

Janeiro
Fevereiro

08
05

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 9 noites em regime de alojamento
e pequeno-almoço;
• 3 jantares;
• Transfers de chegada e saída (aeroporto de Heathrow);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 108€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem

Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consultenos);
• Transfers outros aeroportos –
20€ por pessoa / trajecto
• Despesas de reserva
Nota:
• Alguns hotéis utilizados são
simples com serviços básicos e
localizam-se em edifícios protegidos, pelo que é normal que não
disponham de elevador;
• A visita de cidade no 2º dia inicia
às 07h40; o circuito no 3º dia inicia
às 07h50;
• Partidas com menos de 8 participantes poderão ser operadas com
guia/motorista

anos

CIRCUITOS | 2020/2021
1959

2019
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C ircui t o s Eur o p e u s S e l e ç ã o

Edimburgo, Highlands, Inverness, Lagos Ness e Lomond,
Ilha de Skye, Inveraray, Stirling

TESOUROS
DA ESCÓCIA

✈ 1º Dia – Lisboa, Porto ou Faro /
Edimburgo
Voo regular com destino a Edimburgo, via cidade de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia – Edimburgo
Visita panorâmica da capital escocesa com destaque para a Royal Mile e
o Castelo, onde pode ver a Pedra do
Destino, os apartamentos do Rei Stuart
e as Jóias da Coroa consideradas as
mais antigas da Europa. Tarde livre para
visitar a elegante Georgian New Town e
a histórica Old Town. Alojamento.

Highlands

Ilha de Skye
Inveraray

8 DIAS

Itinerário:

Edimburgo

DE S DE

4 Refeiç õ es

1.465€

Datas de Partida

Junho

07,10,14,17,21,24,28

(Mín. 2 participantes):

Julho
Agosto
Setembro

01,05,08,12,15,19,24,29

2020
Abril
Maio

05,08

01,03,09,13,16,19,23,30

3º Dia – Edimburgo / Fife-St. Andrews
/ Perth / Pitlochry / Highlands
Saída para norte, passando por Forth Bridge com vista panorâmica sobre o “Firth
of Forth”. Viagem pelo Reino de Fife até
St.Andrews, sede da universidade mais
antiga da Escócia e berço do golf; visita à
Catedral e Castelo. Continuação para Perth, porta de entrada das Terras Altas. Tempo livre e continuação para as Highlands,
com paragem em Pitlochry, estância de
férias da alta sociedade na época vitoriana. Jantar e alojamento na região.
4º Dia – Highlands (Whisky Trail e
Inverness)
Percurso pelo “whisky trail” até Speyside, berço do whisky. Visita a uma destilaria e prova da famosa bebida escocesa.
Continuação rumo ao norte, passando
pela bela catedral medieval de Elgin. Em
Inverness, capital das Terras Altas, visita
panorâmica e tempo livre. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.
5º Dia – Highlands / Lago Ness / Ilha
de Skye / Costa Oeste
Partida para o famoso Loch Ness e iní-

cio da pitoresca rota pelas margens do
lago em busca de “Nessie”, o esquivo
monstro que vive nos abismos do lago.
Possibilidade de efectuar passeio de
barco (opcional). A rota continua até às
ruínas do Castelo de Urquhart (visita), e
pelo romântico Castelo Eilean Donan
até chegar à mística Ilha de Skye. Trajecto pela espectacular paisagem desfrutando de diferentes vistas de Cuillin
Hill. Jantar e alojamento na Ilha de Skye
ou na Costa Oeste.
6º Dia – Costa Oeste ou Ilha de Skye /
Fort William / Glencoe / Inveraray
Trajecto pelo “caminho das ilhas”,
uma das rotas mais bonitas do mundo, passando posteriormente por
Fort William até ao sul pelo histórico
Vale de Glencoe, cenário do infame
massacre de 1692. Viagem pelas dramáticas montanhas de Buchaille Etive
Moor e pelas margens do Lago Awe
até Inveraray, residência do Clã Campbell. Jantar e alojamento.
7º Dia – Inveraray / Lago Lomond /
Stirling / Edimburgo
Saída para sudeste, contornando o
Lago Fyne até ao Lago Lomond, um
dos locais mais cativantes de toda a
Escócia. Continuação para Stirling,
testemunha das furiosas batalhas da
Guerra da Independência. Visita ao
castelo situado num promontório rochoso. Alojamento em Edimburgo.
✈ 8º Dia – Edimburgo / Faro, Porto ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

06,13,20

03,17,24

Hotéis Previstos Categoria Turística
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 4 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 79€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;

• Bagagem de porão (consultenos)
• Despesas de reserva
Nota:
• Alguns hotéis utilizados são
simples com serviços básicos e
localizam-se em edifícios protegidos, pelo que é normal que não
disponham de elevador;
• A visita de cidade no 2º dia inicia
às 08h20; o circuito no 3º dia inicia
às 07h50;
• O circuito pode operar no sentido
inverso ou saia de Edimburgo no
2º dia passando essa noite para
o final;
• Partidas com menos de 8 participantes poderão ser operadas com
guia/motorista

Cidade

Hotel

Edimburgo

Holiday Inn Express / Braid Hills / Ibis Centre South Bridge /
Holiday Inn / Hampton Inn by Hilton

Highlands

Mac Donald Aviemore / Highland Aviemore / Craiglynne / Palace
Milton Inverness

Skye ou Costa Oeste

Kings Arms Skye / Dunollie / Kyle / Gairloch

Inveraray

Inveraray Inn / Dalmaly / Ben Doran

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Abr

1.465 €

1.789 €

Mai-Jun

1.608 €

2.016 €

Jul+Set

1.642 €

2.061 €

Ago

1.778 €

2.372 €

Escócia – Terras Altas e
Outlander 9 Dias
Consulte www.lusanova.pt

Base tarifa aérea British cl.N – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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Dublin, Kilkenny, Kerry, Moher, Galway, Kylemore, Connemara
Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Faro / Dublin
Voo regular com destino a Dublin. Transporte
ao hotel na cidade ou arredores. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Dublin
Visita panorâmica da cidade. O seu bairro histórico engloba várias catedrais e
igrejas, museus e galerias de arte, praças e jardins georgianos. O percurso inclui entradas no Trinity College onde se
encontra o Livro de Kells e na Guiness
Storehouse para provar a mais famosa
cerveja preta. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Ter) – Dublin / Kilkenny / Kerry
Saída para Kilkenny, urbe medieval conhecida como a “cidade de mármore”.
Visita à sua Catedral e jardins do Castelo.
Jantar e alojamento no Condado de Kerry.
4º Dia (Qua) – Anel de Kerry
Esta é uma das zonas mais belas da
Irlanda. Percurso pela margem da acidentada costa da Península Iveragh
através das aldeias Killorglin, Cahirciveen, Waterville e Sneem; em Glenbeigh visita ao Museu Kerry Bog Village e
paragem nos jardins da Casa Muckross,
uma mansão de estilo vitoriano. Jantar
e alojamento no condado de Kerry.
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SABORES
DA IRLANDA

5º Dia (Qui) – Kerry / Moher / Limerick-Clare
Travessia do Rio Shannon em ferry. Visita
às Escarpas de Moher, impressionantes penhascos que alcançam uma altura de 700m
sobre o nível do mar. Continuação pela estranha paisagem lunar da região de Burren
conhecida como o “deserto rochoso”. Jantar e alojamento em Limerick / Clare.
6º Dia (Sex) – Limerick-Clare / Galway
(Connemara e Abadia de Kylemore)
Percurso através da inóspita região de
Connemara. Visita à Abadia de Kylemore – mansão construída junto ao lago
Pollacapul há mais de 300 anos por
monjas beneditinas. Continuação para
Galway e visita de orientação. Jantar e
alojamento em Galway ou arredores.

Galway

Dublin

Kerry

7º Dia (Sáb) – Galway / Dublin
Visita a uma destilaria de whisky com
prova incluída. Regresso a Dublin e visita à Catedral de Saint Patrick. Alojamento em Dublin ou arredores.
✈ 8º Dia (Dom) – Dublin / Faro ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Irlanda do Norte
11 DIAS

4 REFEI ÇÕE S

8º Dia (Dom) – Dublin / Belfast
Partida para a Irlanda do Norte atravessando o Condado de Louth, com
visita a Monasterboice, comunidade
monástica que alberga uma impressionante colecção de ruínas. Continuação para Mount Stewart, casa dos
marqueses de Londonderry, com magníficos jardins. Alojamento em Belfast.
9º Dia (Seg) – Belfast (Giant’s Causeway)
Saída pela Costa de Antrim para
visitar Giant’s Causeway, uma área
de colunas rochosas hexagonais
formada há 60 milhões de anos que,
segundo a lenda, são passos de um
gigante. Continuação para o Castelo
de Dunluce, antiga residência dos

DE S DE

1.970€

clãs McQuillan e McDonnel. Alojamento em Belfast.
10º Dia (Ter) – Belfast / Dublin
Visita panorâmica da cidade com
destaque para a Câmara Municipal
e Universidade Queens com o seu
Claustro Tudor. Entrada no centro
interactivo Titanic Belfast, 9 galerias
que relatam a histórica trágica do navio. Tempo livre e regresso a Dublin.
Alojamento na cidade ou arredores.
✈ 11º Dia (Qua) – Dublin / Faro ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Pre v i stos - Turíst ica Su p eri o r
Cidade

Hotel

Condado de Dublin

Ashling / Clayton Ballsbridge / Sandymount / Academy
Plaza / Clarion Liffey Valle /Clayton Leopardstown / Carlton Blanchardstown / Maldron Dublin Airport / Mespil

Condado de Kerry

Brandon / Killarney / Castlerosse / River Island

Condado de Clare / Limerick Maldron Limerick / Limerick City / South Court
Condado de Galway

Salthill / Connacht / Lady Gregory / Oranmore Lodge /
Clayton at Ballybrit

8 DI AS

4 R e f eiç õ es

DESDE

1.275€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Abril
Maio
Junho

05
24
21,28

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 7 ou 10 noites em regime de
alojamento e pequeno-almoço
irlandês;
• 4 refeições;

Julho
05,12,19,26
Agosto
02,09,16,23,30
Setembro 06,13
Outubro 04

• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 126€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Bagageiros nos hotéis;

Notas:

Condado de Antrim / Belfast Ibis Belfast City Centre / Holiday Inn Belfast City Centre

• Datas sublinhadas permitem a extensão à Irlanda do Norte;

Preço s por pe ss oa des de

• Nas partidas de 19 de Julho e 23 de Agosto o alojamento será feito em condado próximo de Dublin e o grupo poderá ser repartido em hotéis diferentes;

Programa
8 dias
11 dias

Datas

Duplo

Single

Abr
Mai+Set-Out
Jun-Ago
Jul-Ago

1.275 €
1.335 €
1.397 €
1.970 €

1.585 €
1.649 €
1.711 €
2.502 €

• Na partida de 23 de Agosto o alojamento será feito em condado próximo de
Kerry e o grupo poderá ser repartido em hotéis diferentes;
• Na partida de 26 de Julho o alojamento será feito em condado próximo de Galway
• O circuito pode operar no sentido inverso

Base tarifa aérea Aer Lingus cl.R - consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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Zagreb, Plitvice, Zadar, Trogir, Split, Korcula, Dubrovnik

CROÁCIA
FABULOSA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) – Lisboa, Porto ou
Faro / Zagreb
Voo regular com destino a Zagreb.
Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Sáb) – Zagreb
Visita panorâmica da capital da Croácia:
Dolac (o mercado ao ar livre), cemitério
Mirogoj; Cidade Alta (Kaptol) - o centro
medieval com a igreja de São Marcos,
a Catedral, Kamenita Vrata (centro de
devoção da Virgem Maria, patrona da
cidade) e Trg bana Josipa Jelacica - a
praça principal. Tarde livre. Alojamento.

Zagreb

Zadar
Split
Korcula

8 DIAS

Dubrovnik

DE S DE

9 Refeiç ões

1.520€

Datas de Partida

Junho

05,12,19

(Mín. 2 participantes):

Setembro
Outubro

04,11,18,25

2020
Maio

02,09

01,08,15,22,29

3º Dia (Dom) – Zagreb / Lagos de
Plitvice / Zadar
Partida para Plitvice, com paragem em
Rastoke para conhecer as suas cascatas. Almoço. Tarde dedicada a explorar
o Parque Nacional, um dos símbolos do
país, com os seus 16 lagos ligados por
92 cascatas. Caminhada nos trilhos para
apreciar a fauna e a flora locais. Jantar e
alojamento em Zadar.
4º Dia (Seg) – Zadar / Trogir / Split
Visita panorâmica de Zadar, cidade da
Dalmácia Central conhecida pelo licor
Maraschino: Forum Romano, Igreja de
São Donato, Catedral de Santa Anastasia, Rua Kalelarga e muralhas. Saída para
Pakovo Selo, uma aldeia etnográfica do
interior para degustação de vinho e presunto dálmata. Almoço e continuação
para Split, via Trogir pequena cidade
medieval. Jantar e alojamento.

“a pequena Dubrovnik”. Jantar e alojamento.
6º Dia (Qua) – Korcula / Ston /
Dubrovnik
Visita da cidade medieval, onde se
destaca a Catedral de São Marcos
(entrada), a Igreja de Todos os Santos
e as ruínas do lugar onde se diz ter
nascido Marco Polo. Saída para Ston,
construída no séc. XV e rodeada de
uma muralha de 5,5km, a 2ª maior do
mundo. Almoço e tempo livre. Continuação para Dubrovnik. Jantar e alojamento.
7º Dia (Qui) – Dubrovnik
Dubrovnik, a Pérola do Adriático. A cidade antiga, património da UNESCO,
está rodeada por 1940m de muralhas
góticas e renascentistas, guardando
no seu interior numerosas igrejas e
palácios de estilo renascentista. Passeio guiado pelo centro histórico com
destaque para a Porta de Pile, o Palácio do Reitor (entrada), a Catedral
e o Mosteiro Franciscano (entrada)
com uma das farmácias mais antigas
da Europa. Tarde livre para desfrutar
desta famosa estância do Mar Adriático, com inúmeros bares e esplanadas.
Jantar e alojamento.
✈ 8º Dia (Sex) – Dubrovnik / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

5º Dia (Ter) – Split / Korcula
Visita à grande jóia de Split, o Palácio
de Diocleciano, do séc.IV onde foram
filmadas cenas da “Guerra dos Tronos”:
sotãos, peristilo, Templo de Júpiter e
Catedral. Tempo livre. À tarde partida
para a Ilha de Korcula, conhecida como

Nota: datas sublinhadas operam no sentido inverso (de Dubrovnik a Zagreb)

Hotéis Previstos 4 H
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola/portuguesa;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 9 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 151€ (suj. a
alteração)
• Bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Despesas de reserva

Cidade

Hotel

Zagreb

Internacional

Zadar

Kolovare

Split

Art

Korcula

Liburna / Marko Polo / Port 9

Dubrovnik

Lero

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

1-8Mai+Out

1.520 €

1.978 €
2.036 €

15-29Mai

1.574 €

Jun+ 4,18,25Set

1.661 €

2.190 €

11Set

1.709 €

2.238 €

Base tarifa aérea Croatia cl.S – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Croácia, Montenegro, Albânia e Macedónia
Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Porto /
Dubrovnik
Voo regular com destino a Dubrovnik, via cidade de ligação. Transporte ao hotel. Jantar
e alojamento.
2º Dia (Seg) – Dubrovnik / Budva /
Shkodra / Tirana
Dubrovnik, a Pérola do Adriático. A cidade antiga, património da UNESCO, está
rodeada por 1940m de muralhas góticas
e renascentistas, guardando no seu interior numerosas igrejas e palácios de
estilo renascentista. Passeio guiado pelo
centro histórico com destaque para o
Mosteiro dos Franciscanos (entrada)
com uma das farmácias mais antigas
da Europa, o Palácio do Reitor (entrada)
e a Catedral. Partida para a Albânia, via
Budva (Montenegro), atravessando a
fronteira em Shkodra, cidade localizada
no Lago Skadar, outrora capital do Reino dos Ilírios. Jantar e alojamento em
Tirana.
3º Dia (Ter) – Tirana / Ohrid
Tirana, capital da Albânia, é uma cidade
muito cultural com 8 bibliotecas e 5 casasmuseu. Visita panorâmica: Praça Skenderbey, Mesquita de Ethem Bey e Museu
Nacional (entrada) que conta a história do
país. À tarde saída para a Macedónia, via
Elbasan, atravessando a fronteira em Cafasan. Jantar e alojamento em Ohrid.
4º Dia (Qua) – Ohird
Dia dedicado a Ohrid, localizada junto
ao lago com o mesmo nome. Visitas
à Igreja de Santa Sofia (séc.XI), o principal monumento medieval do país,
com magníficos frescos bizantinos; e à
Igreja de São Clemente, com o ícone da
Anunciação; e ao Mosteiro São Naum,
construído no ano de 900 nas margens
do lago, dedicado ao missionário e
educador eslavo. Jantar em restaurante
local de estilo macedónio. Alojamento.

81

BALCÃS
“EXPRESS”

5º Dia (Qui) – Ohrid / Skopje
Saída para Skopje e visita panorâmica da capital da Macedónia: Fortaleza Kale, Igreja de São Salvador
(entrada), o bazar antigo e a ponte
de pedra. Saída em direcção à Montanha Vodno para visitar o Mosteiro de São Pantaleão com ícones e
frescos do séc.XII que estão entre
os maiores achados bizantinos deste período. Jantar e alojamento.

Kolasin
Dubrovnik
Skopje

6º Dia (Sex) – Skopje / Kolasin
Viagem para Montenegro, via Pec e
Berane através do impressionante desfiladeiro do Rio Moraca. À tarde, chegada a Kolasin, localizada na margem
esquerda do Rio Tara, rodeada pelo
denso bosque de pinheiros da Montanha Bjelasica. Jantar e alojamento.

Ohird
Tirana

7º Dia (Sáb) – Kolasin / Cetinje /
Kotor / Dubrovnik
Saída para Cetinje, a 1ª capital de
Montenegro, para visitar o Museu
Rei Nicholas I, sua antiga residência.
Continuação para Budva e Kotor com
visita à catedral românica dedicada a
São Trifun, o patrono local. Prosseguimento para Dubrovnik através da baía
de Kotor, famosa pelos seus fiordes
únicos no Mediterrâneo. Jantar e alojamento.
✈ 8º Dia (Dom) – Dubrovnik / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

8 DI AS

7 R e f eiç õ es

DESDE

1.320€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Maio
Junho

10,31
21

Julho

12
Agosto
02,23
Setembro 20

Hotéis Previstos
Cidade

Hotel

Dubrovnik

Ivka***

Tirana

Sky Tower****

Ohrid

Metropol****

Skopje

Karpoš****

Kolašin

Bianca****

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai-Jun

1.320 €

1.620 €

Jul-Set

1.374 €

1.672 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante local em língua espanhola/inglesa;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 7 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs)
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 185€
(suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea Croatia cl.S – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Croácia, Eslovénia, Montenegro, Albânia, Macedónia,
Sérvia, Bósnia

GRANDE CIRCUITO
DOS BALCÃS

Liubliana

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Porto /
Zagreb
Voo regular com destino a Zagreb, via cidade de ligação. Transporte ao hotel. Jantar e
alojamento.

Zagreb

2º Dia (Seg) – Zagreb / Liubliana /
Postojna / Zagreb
Viagem para a Eslovénia e visita panorâmica de Ljubliana: bairro antigo, Câmara
Municipal, Fonte de Robba, Três Pontes,
Universidade e Centro Cultural. Continuação para Postojna, almoço e visita
às grutas a bordo de um pequeno combóio. Jantar com folclore em Zagreb.
Alojamento.
3º Dia (Ter) – Zagreb / Plitvice / ZadarSibenik
Visita panorâmica da capital da Croácia,
com destaque para a Catedral de São Estevão, Igreja de São Marcos e Convento
de Santa Clara, sede do museu da cidade.
Saída para Plitvice. Almoço e visita ao Parque Nacional, cujos 16 lagos comunicam
entre si por 92 cascatas. Caminhada pelos trilhos do parque. Jantar e alojamento
na região de Zadar.

Belgrado
Sarajevo
Mostar

Zadar
Dubrovnik

Podgorica
Tirana

15 DIAS

Skopje
Ohrid

DE S DE

27 Refeiç õ es

2.005€

4º Dia (Qua) – Zadar-Sibenik / Split /
Dubrovnik
Saída para Split e visita panorâmica da
capital da Dalmácia com destaque para
as suas fortificações medievais, igrejas
românicas, palácios, porto e passeio
marítimo. Inclui entrada nos sótãos do
Palácio de Diocleciano. Almoço e continuação para Dubrovnik. Jantar e alojamento na região.

5º Dia (Qui) – Dubrovnik
Visita panorâmica da “Pérola do Adriático”
que inclui a Catedral e uma das farmácias
mais antigas da Europa no Mosteiro Franciscano. Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento na região.
6º Dia (Sex) – Dubrovnik / Kotor /
Podgorica
Partida para Montenegro, via Herzeg
Novi e Baía de Kotor, famosa pelos
seus fiordes únicos no Mediterrâneo.
Percurso em barco desde Perast para
visitar o pequeno ilhote com a Igreja de
Gospa od Skrpjela. Continuação para
a cidade de Kotor com visita do centro
histórico, e daqui por estrada para Budva, a estância balnear montenegrina.
Almoço e tempo livre. Jantar e alojamento em Podgorica.
7º Dia (Sáb) – Podgorica / Tirana
Partida para a Albânia, passando pelo
Lago Shkodra. Almoço e visita de Tirana com destaque para a Praça de
Skenderbey, a Mesquita de Ethem Bey
(exterior) e Museu Nacional (entrada).
Jantar e alojamento na região.
8º Dia (Dom) – Tirana / Ohrid
Saída para a Macedónia, até Ohird, localizada junto ao lago com o mesmo nome.
Almoço. Visita à Igreja de Santa Sofia,
com magníficos frescos bizantinos. Tempo livre. Jantar e alojamento na região.
9º Dia (Seg) – Ohrid / Skopje
Saída para Skopje, capital da Macedónia, nas margens do Rio Vadar.

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
Maio
Junho

Julho
Agosto
Setembro

03,17,31

05,12,19,26
02,09,16,23
06,20

07,14,21,28

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 14 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 27 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs)
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 158€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva
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Almoço e visita ao antigo bazar, à
ponte de pedra e à Fortaleza Kale (entrada). Jantar e alojamento na região.
10º Dia (Ter) – Skopje / Nis /
Belgrado
Viagem para a Sérvia, passando por
Nis, nas margens do Rio Nisava. Tempo livre, almoço e continuação para
Belgrado. Jantar e alojamento.
11º Dia (Qua) – Belgrado
Visita panorâmica do centro histórico
da capital da Sérvia: Palácio Real, Parlamento, Praça da República, Teatro
Nacional. Fortaleza de Kalemegdan e
Igreja Ortodoxa (entrada). Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.
12º Dia (Qui) – Belgrado / Sarajevo
Partida para Sarajevo. Almoço em
rota. À chegada, visita desta fascinante cidade bósnia: bairros turco e austro-húngaro, lugares de culto judaico
e monumentos únicos como a Grande
Biblioteca Nacional. Jantar e alojamento na região.
13º Dia (Sex) – Sarajevo / Medjugorje
/ Mostar
Saída para Medjurgorje, lugar de peregrinação. Almoço em Mostar e visita
desta urbe medieval nas margens do
Rio Neretva, importante centro de comércio e de passagem das caravanas
na época em que os turcos dominavam a região. Destaque para o bairro
medieval com ponte Stari Most. Jantar
e alojamento na região.

14º Dia (Sáb) – Mostar / Zadar /
Zagreb
Partida para Zadar. Almoço e visita
desta cidade da Dalmácia Central,
cujos símbolos são O “Órgão do Mar”,
a “Saudação ao Sol”, o presunto e o
licor Maraschino. Jantar e alojamento
em Zagreb.
✈ 15º Dia (Dom) – Zagreb / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Notas:
• Passaporte obrigatório;
• O circuito pode operar no sentido
inverso;
• Não poderemos garantir os tempos
de espera necessários para cruzar
as fronteiras entre os diferentes
países; dependendo da situação
podem ocorrer tempos de espera
adicionais e não previstos que
estão fora do nosso controle;
• Em caso de confirmação do Hotel
Duvet Skopje o jantar será num
restaurante a 100m do hotel;
• Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito
noutros hotéis e/ou nos arredores
das cidades
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Hotéis Previstos 3 H / 4 H
Cidade

Hotel

Zagreb

Internacional / Admiral / Panorama / Phoenix / Puntijar

Porto / Kolovare / Pinjia Petrcana / Ilirija Biograd / Bolero Biorgrad / Solaris /
Zadar-Sibenik
Punta Vodice / Olympia Vodice / Zvonimir Otocac
Hotéis Maestral / Complexo Valamar / Hotéis Remisens Epidauros-Albatros
Dubrovnik
Cavtat / Ivka / Petka / Villas Plat
Podgorica
Centre Ville / Ramada / Podgorica
Tirana

Diplomat / Mondial / Doro City / Oda / BW Ark

Ohrid

Millenium Palace / Belvedere / Bellevue

Skopje

Duvet / Russia / Panoramika

Belgrado

Design Mr. President / Queens Astoria

Sarajevo

Hollywood / Terme / Walter / Koncept Residence

Mostar

City / Bevanda / Bristol / Mepas

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai

2.005 €

2.453 €

Jun+Set

2.132 €

2.581 €

Jul-Ago

2.184 €

2.632 €

Base tarifa aérea Croatia cl.S – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos
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Bucareste, Sibiu, Alba Iulia, Cluj Napoca, Targu Mures,
Sighisoara, Brasov, Bran, Sinaia

ROMÉNIA – CASTELOS
DA TRANSILVÂNIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) – Portugal / Bucareste
Voo regular com destino a Bucareste Noite a bordo.
2º Dia (Sáb) – Bucareste
Chegada. Transporte ao hotel. Dia livre. Alojamento (check-in no hotel a partir das 14h00).

Cluj Napoca

Targu Mures

3º Dia (Dom) – Bucareste / Sibiu
Visita panorâmica da capital. Almoço e
saída para Sibiu, com visita em rota ao
Mosteiro Cozia (séc.XIV) de arte bizantina
romena. Alojamento.
4º Dia (Seg) – Sibiu / Alba Iulia /
Cluj Napoca
Visita de Sibiu, capital europeia da cultura em 2007, incluindo as Praças Maior e
Menor e as Catedrais Ortodoxa e Católica.
Saída para Alba Iulia para visitar as ruínas
da antiga cidadela e a catedral. Almoço e
continuação para Cluj Napoca, localizada
na zona oeste da região da Transilvânia.
Visita panorâmica do centro. Alojamento.

Brasov

Sibui
Bucareste

5º Dia (Ter) – Cluj Napoca / Turda /
Targu Mures
Saída para Turda, uma mina de sal formada há 14 milhões de anos, a uma profundidade de 1,2km. A descida far-se-á
ao máximo de 850m. Almoço. Continuação para Targu Mures, cidade medieval do séc.XV e reconstruída no séc.
XVII. Visita panorâmica. Alojamento.

6º Dia (Qua) – Targu Mures / Biertan /
Sighisoara / Brasov
Saída para Biertan, onde sobre uma colina
nos arredores situa-se uma igreja fortificada
de estilo gótico tardio. Continuação para Sighisoara, uma das mais importantes cidades
medievais do mundo. No alto destaca-se a
fortaleza amuralhada com portas e passagens secretas, a Torre do Relógio e a casa
onde nasceu o Príncipe Vlad Tepes – O
Empalador. Almoço e viagem para a Brasov,
cidade que recorda orgulhosamente ter sido
a capital da Transilvânia. Alojamento.
7º Dia (Qui) – Brasov (Prejmer e Bran)
Visita à igreja fortificada de Prejmer e ao
Castelo de Bran, do séc.XIV conhecido
mundialmente como o “Castelo do Drácula”. Almoço, regresso a Brasov e visita
panorâmica da cidade: Praça Maior, Igreja
Negra e bairro antigo. Alojamento.
8º Dia (Sex) – Brasov / Sinaia / Bucareste
Saída para Sinaia, uma das principais estâncias de montanha do país. Visita ao
Castelo de Peles, ex-residência de Verão
da família real. Viagem de regresso a Bucareste. Almoço e tempo livre. Alojamento.
✈ 9º Dia (Sáb) – Bucareste / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Bulgária
9 DIAS

DE S DE

6 Refeiç õ es

1.095€

Datas de Partida de Lisboa - 9 dias
(Mín. 2 participantes):
2020
Junho
Julho

19,26

Agosto

07,14,21,28

03,10,17,24,31

Setembro

04,11

Datas de Partida de lisboa, porto ou faro - 8 dias
(Mín. 2 participantes):
2020
Junho
Julho

20,27

Agosto

01,08,15,22,29

04,11,18,25

Setembro

05,12,19

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário escolhido em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 7 ou 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 6 ou 12 refeições;
• Transfers de chegada e saída;

• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 70€ / 199€ / 188€ /
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Despesas de reserva

1 1 D I AS

1 2 R E F E I ÇÕE S

8º Dia (Sáb) – Bucareste / Veliko
Tarnovo
Transporte para a fronteira em Giurgiu, mudança de veículo e continuação para Veliko
Tarnovo, capital medieval da Bulgária, nas
margens do rio Yantra. Almoço em rota.
Breve paragem junto à fortaleza de Tsarevets (exterior) e passeio pelo mercado “Samovodska Charshia”. Jantar e alojamento.
9º Dia (Dom) – Veliko Tarnovo / Kazanluk
/ Plovdiv
Saída para Kazanluk no Vale das Rosas. Visita da réplica duma sepultura
dos Tracianos e Museu Regional.
Almoço e partida para Plovdiv, nas
margens do Rio Maritza. Passeio pelo
bairro antigo. Jantar e alojamento.
10º Dia (Seg) – Plovdiv / Rila /Sófia
Visita ao Mosteiro de Rila, construído
no séc. X em plena montanha, centro
histórico da cultura nacional. No seu
interior podem ser apreciadas as melhores mostras artísticas nacionais.

DESDE

1.785€

Almoço e continuação para Sófia.
Visita panorâmica da capital, incluindo entrada na Catedral de Alexandre Nevski. Jantar e alojamento.
✈ 11º Dia (Ter) – Sófia / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos 4H
Cidade

Hotel

Bucareste Novotel / Mercure / Capital Plaza
Sibiu

Continental Forum / Ramada Sibiu

Cluj Napoca Gran Hotel Napoca
Targu Mures Grand / Concordia
Brasov

Aro Palace

Veliko Turnovo Meridian Bolyarski / Panorama
Plovdiv

Gran Hotel Plovdiv

Sofia

Ramada

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa

Datas

Duplo

Single

Roménia – 9 Dias voos Blue Air

Jun-Set

1.095 €

1.325 €

Roménia – 8 Dias
Roménia e Bulgária - 11 Dias

Jun-Set
Jul-Set

1.195 €
1.785 €

1.423 €
2.147 €

Supl.transfers 1 pax: 45€
Base tarifa aérea Blue Air cl.V e Lufthansa cl.W - consulte disponibilidade no nosso sistema de
reservas on-line

anos
1959

2019
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Varsóvia, Wieliczka, Cracóvia, Auschwitz, Wroclaw, Torún,
Gdansk, Malborg

POLÓNIA
COMPLETA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) – Lisboa / Varsóvia
Voo regular com destino a Varsóvia. Assistência e transporte ao hotel. Reunião com
o guia na recepção. Jantar e alojamento.
2º Dia (Sáb) – Varsóvia / Cracóvia
Visita panorâmica - cidade velha, completamente destruída após o bombardeamento de
1944 e meticulosamente reconstruída; Praça
do Mercado, Praça do Castelo, Catedral de
São João, Torre Barbacana e Teatro Grande;
seguindo pela Rota Real repleta de estátuas,
igrejas e residências aristocráticas, chega-se
ao Parque Real Lazienki com o Palácio Sobre
a Água e o monumento a Fréderic Chopin;
passagem pelo antigo gueto judaico, pelo
Monumento da Libertação de Varsóvia e pelo
Túmulo do Soldado Desconhecido. Almoço e
viagem para Cracóvia. Alojamento.
3º Dia (Dom) – Cracóvia / Wieliczka /
Cracóvia
Cracóvia, antiga capital, fascina com os
seus tesouros arquitectónicos e artísticos. Visita panorâmica: centro histórico,
rodeado pelo Parque Planty com a Praça
do Mercado, Igreja de Santa Maria, Torre
da Câmara Municipal e Mercado dos Tecidos; continuação para a colina de Wawel
com o Palácio Real e a Catedral; passeio
pelo bairro Kazimierz, fragmento da antiga
cidade judaica, com 2 sinagogas, e onde
foi filmado “A Lista de Schindler”. Almoço
e excursão às Minas de Sal Wieliczka,
impressionante conjunto de câmaras, capelas e galerias subterrâneas esculpidas
em sal-gema. Regresso a Cracóvia. Alojamento.
4º Dia (Seg) – Cracóvia / Auschwitz /
Wroclaw
Saída para Oswiecim, tristemente conhecido sob o seu nome alemão – Auschwitz.
Visita guiada ao antigo campo de concentração em cuja porta ainda se pode ler em
alemão o lema “O Trabalho Libertá-los-á”.
Almoço e viagem para Wroclaw (Breslávia). Alojamento.
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5º Dia (Ter) – Wroclaw / Torún
Visita panorâmica da “Cidade das Mil
Pontes”: praça do mercado e ruas adjacentes com a igreja gótica de Santa
Isabel e a de Santa Maria Madalena,
com um dos pórticos românticos mais
antigos e belos da Europa Central; Praça Solny, os antigos matadouros, o antigo mercado central, a ilha de Ostrów
Tumski e a Universidade com a Aula
Leopoldina. Almoço e saída parta Torún,
lugar de nascimento de Nicolau Copérnico. Alojamento.
6º Dia (Qua) – Torún / Gdánsk
Breve visita panorâmica desta cidade localizada nas margens do Rio Vístula: Câmara
Municipal da Cidade Velha, monumento e
Casa de Copérnico (exterior), ruínas do castelo teutónico e Torre Inclinada. Almoço e
partida para Gdánsk. Alojamento.

Gdánsk

Varsóvia
Wroclaw
Cracóvia

7º Dia (Qui) – Gdánsk
Visita da cidade: Porta Alta e Porta Dourada adjacente à Rua Dluga, com as casas
do patriarcado; Câmara Municipal com a
estátua do rei Segismundo Augusto; Rua
Dlugi Targ com a esplêndida Corte de
Artús onde se juntavam os comerciantes
da Liga Hanseática; Fonte de Neptuno e
Basílica de Santa Maria. Passeio pela Rua
Mariacka até à Porta Verde nas margens
do Rio Motlawa. Almoço e visita à Catedral de Oliwa. Alojamento.
8º Dia (Sex) – Gdánsk / Malborg / Varsóvia
Visita ao Castelo dos Cavaleiros Teutónicos de Malbork, sede desta ordem e a
maior construção medieval deste tipo em
toda a Europa, rodeado de potentes muralhas com torreões e portas. Almoço e
viagem para Varsóvia. Alojamento.
✈ 9º Dia (Sáb) – Varsóvia / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos 4H
Cidade

Hotel

Varsóvia

Radisson Blu Sobieski

Cracóvia

Novotel Centrum

Wroclaw

Novotel Centrum

Torún

Mercure Centrum

Gdánsk

Mercure Stare Miasto

Preço s por pe ss oa des de
Datas

Duplo

Single

Supl. PC

Abr-Out

1.399 €

1.715 €

174 €

Supl.PC = 6 jantares nos hotéis e/ou restaurantes locais; Supl. transfers 1 pax: 30€;
Base tarifa aérea TAP cl.E – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

9 DI AS

8 R e f eiç õ es

DESDE

1.399€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Julho

2020

Agosto
14,28
Setembro 11,25
Outubro 09

Abril
Maio
Junho

24
08,29
19

03,17,31

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 8 refeições;
• Transfer de chegada com assistência;
• Transfer de saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 82€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva
Nota:
• Guia/motorista para grupos com menos de 7 participantes

anos
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Minsk, Vilnius, Riga, Tallinn

BÁLTICO
COM BIELORRÚSSIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Qui) – Lisboa ou Porto /
Minsk
Voo regular com destino a Minsk, via cidade
de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Sex) – Minsk
Minsk, capital da Bielorrússia, é um dos
segredos mais bem guardados da Europa. Visita panorâmica: Praça e Avenida
da Independência com vestígios do estalinismo, bairro antigo, Ilha das Lágrimas, bairro de Trinity e o Parque Janka
Kupala. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Sáb) – Minsk (Mir)
Excursão ao Castelo de Mir, um dos maiores tesouros do país e um exemplo excepcional de uma fortificação da Europa
Central, com influências góticas, barrocas
e renascentistas. Alojamento.

Tallinn

Riga

Vilnius
Minsk

4º Dia (Dom) – Minsk / Vilnius
Manhã livre. Viagem para Vilnius. Alojamento.
5º Dia (Seg) – Vilnius
Visita panorâmica da capital da Lituânia,
com um passeio pela cidade antiga: Catedral, Torre de Gediminas, Igreja de Pedro e
Paulo (entrada), Igreja de Santa Ana, Universidade e Portas da Madrugada. Tarde
livre. Alojamento.

11 DIAS

1

DE S DE

Refeição

1.665€

Datas de Partida

6º Dia (Ter) – Vilnius / Rundale /
Riga
Saída para Riga, com paragem na Colina das Cruzes, importante centro de
peregrinação católica. Já na Letónia,
visita ao Palácio de Rundale, de estilo
barroco, antiga residência dos Duques
de Curlândia. Chegada a Riga ao final
da tarde. Alojamento.

7º Dia (Qua) – Riga
Riga é a maior das 3 capitais bálticas
e um verdadeiro caleidoscópio de
estilos arquitectónicos. O passeio panorâmico inclui o Castelo, a Catedral,
a Igreja de São Pedro, a Porta Sueca,
os Três Irmãos, a Casa dos “Cabeças
Negras” e o Monumento à Liberdade.
Tarde livre. Alojamento.
8º Dia (Qui) – Riga
Descubra a Letónia medieval com
uma excursão ao Parque Nacional de
Gauja e a Sigulda, visitando as ruínas
de Turaida, e do Castelo da Ordem
Teutónica e a Gruta Gutman. Tarde
livre. Jantar no Restaurante Forest.
Alojamento.
9º Dia (Sex) – Riga / Parnu / Tallinn
Saída para a Estónia ao longo da costa. Paragem em Parnu, para um breve
passeio pela praia. Alojamento em
Tallinn.
10º Dia (Sáb) – Tallinn
Tallinn é uma mescla de espírito medieval com estilo de vida moderno. A
visita panorâmica leva-o através das
muralhas medievais até à cidade antiga: Castelo Toompea, Igreja da Cúpula, a Catedral Alexander Nevsky, a
antiga Câmara Municipal e o Grande
Grémio (entrada). Tarde livre. Alojamento
✈ 11º Dia (Dom) – Tallinn / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

(Mín. 2 participantes):
Capitais Bálticas 8 Dias (do 4º ao 11º Dia)

Junho

07,14,21,28

2020

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

05,12,19,26

Julho
Agosto

02,16,30

02,09,16,23,30
Março
29
06,13,20,27
Abril
05,12,26
04
03,10,17,24,31
Maio
Datas sublinhadas com guia acompanhante em língua portuguesa; datas azuis
permitem a categoria 5*

Báltico com Bielorrússia 11 Dias
2020
04,18
Junho

13

Datas sublinhadas com guia acompanhante em língua portuguesa a partir do 5º dia
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário escolhido em classe
económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana e portuguesa nas
datas indicadas;
• 7 ou 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 1 refeição;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;

anos
1959

2019

Excursões opcionais
• Minsk - Museu da Grande Guerra
Patriótica (3h) – 40€;
• Minsk - Jantar no Restaurante
Gambarinus – 35€;
• Vilnius - Trakai (3h) – 35€;
• Vilnius - Jantar no Restaurante
Belmontas – 35€;

Hotéis Previstos
Minsk

Hotel 4 H
Minsk

Hotel 5H
-

Vilnius

Holiday Inn

Radisson Blu Astorija

Riga

Tallink

Semarah Grand Poet

Tallinn

Tallink City

Radisson Blu Sky

Cidade
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 149€ / 153€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Visto para a Bielorrússia;
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão;
• Despesas de reserva
Nota:
• Passaporte obrigatório para a
Bielorrússia

• Riga - Concerto de Órgão na
Catedral Dome – 30€;
• Riga - Jurmala (4h) – 35€;
• Riga – Museu do Motor – 35€
• Tallinn - Parque e Palácio Kadriorg e KUMU (4h) – 35€;
• Tallinn - Jantar Medieval no Restaurante Maikrahv – 35€

Outros circuitos no Báltico
Consulte www.lusanova.pt

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa
Capitais Bálticas 4*

Datas

Duplo

Single

Supl. MP

Supl.PC

Mar-Out

1.155 €

1.444 €

126€ (6)

211€ (12)

Capitais Bálticas 5*
Jun-Ago
1.310 €
1.694 € 185€ (6)
270€ (12)
Báltico com Bielorrússia Jun-Ago
1.665 € 2.096 € 225€ (9)
Supl. transfers 1 pax: 45€
Base tarifa aérea Lufthansa cl.S – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

CIRCUITOS | 2020/2021
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Oslo, Gotemburgo, Copenhaga, Estocolmo, Tallinn,
Helsínquia

ESSÊNCIA
DO MAR BÁLTICO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa, Porto ou
Faro / Oslo
Voo regular com destino a Oslo.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Dom) – Oslo / Gotemburgo
Visita panorâmica da capital da
Noruega: casa da Ópera, Ilha de
Bygdoy, Parque Vigeland, Palácio
Real e Rua Karl Johan. Saída para
Gotemburgo, na província sueca de
Vastra Gotaland. Alojamento.
3º Dia (Seg) – Gotemburgo / Copenhaga
Saída cedo em direcção à Dinamarca, com passagem por pequenas
povoações suecas até à cidade de
Helsingborg situada em frente ao
estreito de Sund. Curta travessia
em ferry para Elsinor e chegada a
Copenhaga ao final da tarde. Visita ao Parque Tivoli, no coração da
cidade, um parque diversões que é
uma das suas principais atracções.
Alojamento.
4º Dia (Ter) – Copenhaga
Visita panorâmica da capital dinamarquesa: Praça da Câmara Municipal,
Rua Stroget, Glyptoteca de Carlsberg, Museu Nacional, antiga bolsa
de valores, Igreja Naval, Praça do Rei,
Teatro Real e o pitoresco porto de
Nyhavn com a escultura da Pequena
Sereia. Tarde livre. Alojamento.
5º Dia (Qua) – Copenhaga / Estocolmo
Viagem para Estocolmo. Alojamento.
6º Dia (Qui) – Estocolmo
A capital sueca está construída
sobre 14 ilhas conectadas por 57
pontes. O percurso panorâmico inclui uma caminhada pelo bairro antigo – Gamla Stan com as suas ruas
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estreitas e onde se destaca a Catedral e o Palácio Real. Transporte
para o porto e embarque em ferry
para Tallinn. Jantar e alojamento a
bordo.
7º Dia (Sex) – Tallinn
Chegada à capital da Estónia.
Transporte ao hotel e dia livre.
Alojamento.

Helsínquia

Oslo
Estocolmo

Tallinn
Gotemburgo

8º Dia (Sáb) – Tallinn
Tallinn é uma mescla de espírito
medieval com estilo de vida moderno. A visita panorâmica leva-o
através das muralhas medievais até
à cidade antiga: Castelo Toompea,
Igreja da Cúpula, a Catedral Alexander Nevsky, a antiga Câmara Municipal e o Grande Grémio (entrada).
Tarde livre. Alojamento.

Copenhaga

9º Dia (Dom) – Tallinn / Helsínquia
Manhã livre. Travessia em ferry para
Helsínquia. Transporte ao hotel.
Alojamento.
10º Dia (Seg) – Helsínquia
Helsínquia situa-se no cruzamento
das culturas do oeste e do leste europeu e isso reflecte-se em todos
os aspectos do seu dia-a-dia. A visita panorâmica leva-o até ao porto e
à Praça do Senado com a Catedral
Luterana, Avenida Mannerheim,
Edifício do Parlamento, Casa da Finlândia, Monumento Sibelius e Igreja
Tempeulaikko escavada na rocha
(entrada). Tarde livre. Alojamento.
✈ 11º Dia (Sáb) – Helsínquia / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Excursões opcionais
• Tallinn - Parque e Palácio Kadriorg e KUMU (4h) – 35€;
• Tallinn - Jantar Medieval no Restaurante Maikrahv – 35€

• Helsínquia – Fortaleza de
Suomenlinna (3h) – 55€
• Helsínquia – Jantar no Restaurante Salve – 55€

Hotéis Previstos 4H
Cidade

Hotel

Oslo

Scandic Sjolust

Gotemburgo

Scandic Molndal

Copenhaga

Scandic Sydhavn

Estocolmo

Scandic Malmen

Tallinn

Radisson Blu Olimpia

Helsínquia

Glo Art

Preço s por pe ss oa des de
Datas

Duplo

Single

Jun-Set

1.705 €

2.282 €

1 1 DI AS

1

R e f eição

DESDE

1.705€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Junho

20

Julho

11,25
Agosto
08,29
Setembro 05

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua espanhola;
• 9 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço
buffet;
• 1 noite a bordo do ferry Estocolmo / Tallinn (camarote
exterior) em regime de alojamento e pequeno-almoço
buffet;
• 1 refeição;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 82€
(suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Supl. transfers 1 pax: 40€;
Base tarifa aérea Tap cl.U – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos
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Kiev, Lviv

UCRÂNIA
CLÁSSICA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Qua) – Lisboa ou Porto /
Kiev
Voo regular com destino a Kiev, via cidade de ligação. Transporte ao hotel.
Alojamento.
2º Dia (Qui) – Kiev
Fundada no séc.IX, Kiev é o berço da civilização eslava e do cristianismo ortodoxo. Visita
panorâmica: Catedral de São Vladimir, Porta
Dourada, Catedral Santa Sofia, Mosteiro de
São Miguel das Cúpulas Douradas, Praça da
Independência, Ópera e Catedral de Santo
André. À tarde visita ao Mosteiro Pecherska
Lavra (ou das Grutas), um dos lugares santos
da religião ortodoxa oriental. O complexo engloba igrejas, jardins, museus e um sistema
de grutas. Alojamento.

Kiev
Lviv

3º Dia (Sex) – Kiev
Dia livre. Alojamento.
4º Dia (Sáb) – Kiev / Lviv
Manhã livre. À tarde viagem de comboio
para Lviv. Transporte ao hotel. Alojamento.

5º Dia (Dom) – Lviv
Visita panorâmica da parte histórica,
um complexo de edifícios dos sécs. XIV
ao XVI: - Casa da Cidade na Praça do
Mercado, Casa da Pedra Negra, Praça
da Ópera, Palácio de Kornyakt, Museu
da Farmácia Medieval (entrada), Catedrais Arménia, Dominical e Beneditina
e Capela Boim (entrada). Tarde livre.
Alojamento.
6º Dia (Seg) – Lviv
Excursão aos castelos nos arredores de Lviv,
uma viagem ao passado: Castelo Olesko, do
séc.XIII, antiga residência dos reis polacos
com um parque em seu redor; Complexo
Zolochiv, do séc.XVII, em cujo pátio encontram-se o Grande Palácio e o Palácio Chinês.
Jantar no Restaurante “Truta, Pão e Vinho”.
Alojamento.
✈ 7º Dia (Ter) – Lviv / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Polónia
1 1 D I AS

2 R E F E I ÇÕE S

7º Dia (Ter) – Lviv / Cracóvia
Embarque em combóio interurbano para a
cidade polaca de Przemysl, para conexão a
Cracóvia. A viagem faz-se através da montanhosa região da Subcarpática. Transporte
ao hotel. Alojamento.
7 DIAS

1

DE S DE

Refeição

1.145€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
Julho

Agosto

01,15,22,29

Excursões opcionais
• Kiev – Jantar no Restaurante “Opanas” – 35€
• Kiev – Museu Etnológico Pirogovo
(4h) – 35€
• Kiev – Catedral de Santa Sofia e
Museu Nacional (3h) – 25€

05,12

• Kiev – Museu de Chernobyl (3h)
– 35€
• Lviv – Tour da Cerveja (2h) – 30€
• Cracóvia – Jantar no Restaurante
Hawelka – 35€
• Varsóvia - Parque Real Lazienki (3h) – 35€

8º Dia (Qua) – Cracóvia
Durante 500 anos Cracóvia foi a capital real
da Polónia. A visita inclui o bairro histórico
com a Igreja de Santa Maria, a Universidade, o castelo (entrada) e a Catedral de
Wawel. À tarde excursão às Minas de Sal
Wieliczka, um conjunto de galerias subterrâneas esculpidas em sal-gema. Alojamento.
9º Dia (Qui) – Cracóvia / Czestochowa /
Varsóvia
Visita ao Mosteiro de Jasna Gora da
Virgem Negra, o coração espiritual
da Polónia, em Czestochowa. Viagem
para Varsóvia pelas planícies da Polónia Central. Alojamento.

DESDE

1.720€

10º Dia (Sex) – Varsóvia
Visita panorâmica da capital: Rota
Real repleta de estátuas, igrejas e
residências aristocráticas; e a cidade velha, completamente destruída
após o bombardeamento de 1944
e meticulosamente reconstruída,
com o Castelo Real, a Catedral de
São João (entrada), a Praça do Mercado e a Torre Barbacana. Tarde
livre. Jantar no Restaurante Dawne
Smaki. Alojamento.
✈ 11º Dia (Sáb) – Varsóvia / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos 4 H
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário escolhido em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana;
• 6 ou 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 1 ou 2 refeições;
• Trajecto Kiev / Lviv em comboio
“Hyundai” (2ª classe);
• Trajecto Lviv / Przemys / Cracovia
em comboio interurbano ” (2ª classe) – opção de 11 dias;

anos
1959

2019

• Transfers de chegada e saída;
• Bagageiros nos hotéis e estações
de caminhos-de-ferro;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 165€ / 155€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva
Nota:
• Passaporte obrigatório

Cidade

Hotel

Kiev

Park Inn Kyiv

Lviv

Dnister

Cracóvia

Novotel Centrum

Varsóvia

Mercure Centrum

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa

Datas

Duplo

Single

Supl. MP

Ucrânia Clássica
Ucrânia e Polónia

Jul-Ago
Jul-Ago

1.145€
1.720€

1.435€
2.199 €

140€ (5)
220€ (8)

Supl. transfers 1 pax: 30€;
Base tarifa aérea Lufthansa cl.S – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

CIRCUITOS | 2020/2021
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Helsínquia, São Petersburgo, Moscovo

ROTA
DO CZAR

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Portugal / Helsínquia
Voo regular com destino a Helsínquia. Noite a bordo.
2º Dia (Dom) – Helsínquia
Chegada. Transporte ao hotel. Dia
livre. Alojamento (check-in no hotel
a partir das 14h00).
3º Dia (Seg) – Helsínquia
Helsínquia situa-se no cruzamento
das culturas do oeste e do leste europeu e isso reflecte-se em todos
os aspectos do seu dia-a-dia. A visita panorâmica leva-o até ao porto e
à Praça do Senado com a Catedral
Luterana, Avenida Mannerheim,
Edifício do Parlamento, Casa da Finlândia, Monumento Sibelius e Igreja
Tempeulaikko escavada na rocha
(entrada). Tarde livre. Excursão opcional à Fortaleza Suomenlinna.
Alojamento.
4º Dia (Ter) – Helsínquia / São
Petersburgo
Viagem para leste até São Petersburgo. Após cruzar a fronteira russa, paragem no Castelo de Vyborg.
Chegada à antiga Leninegrado ao
final da tarde. Alojamento.
5º Dia (Qua) – São Petersburgo
São Petersburgo, nas margens do
Rio Neva e repleta de canais, é uma
cidade cujos palácios e museus
gozam de fama mundial. Visita panorâmica: Fortaleza Pedro e Paulo
(entrada), Palácio de Inverno, Catedral de São Isaac, Igreja do Sangue
Derramado e Convento Nevsky.
Tarde livre. Alojamento.

6º Dia (Qui) – São Petersburgo
Visita a Peterhof, uma obra-prima
do tempo de Pedro O Grande, com
o impressionante Palácio, a Avenida da Água e os maravilhosos
parques. À tarde visita ao mundialmente famoso Museu de Arte Hermitage. Jantar típico no Restaurante
Pryanosti & Radosti. Alojamento.

São Petersburgo
Helsínquia

7º Dia (Sex) – São Petersburgo / Moscovo
Manhã livre. Pelo meio-dia viagem em
comboio de alta velocidade para Moscovo através de espectaculares paisagens
ao longo do Rio Volga. Transporte ao hotel. Alojamento.

Moscovo

8º Dia (Sáb) – Moscovo
Visita panorâmica da capital do
país, a “Mãe Rússia”: Praça Vermelha com a Catedral de São Basílio,
Praça do Teatro Bolshoi, Colinas
dos Pardais com a Universidade e
entrada no recinto do Kremlin com
visita a uma das catedrais. À tarde,
visita às estações históricas do famoso Metro de Moscovo, um verdadeiro palácio no subsolo, seguida de um passeio pela Rua Arbat.
Alojamento.
9º Dia (Dom) – Moscovo
Dia livre. Excursão opcional a Sergiev Posad e ao Mosteiro Ortodoxo
de Trinity Lavra. Alojamento.
✈ 10º Dia (Seg) – Moscovo / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

1 0 DI AS

Hotéis Previstos 4H
Cidade

Hotel

Helsínquia

Glo Art

São Petersburgo

Sokos Vasilievsky

Moscovo

Azimut Smolenskaya

Preço s por pe ss oa des de

Finnair 9 Dias

R e f eição

DESDE

1.695€

Datas de Partida
2020
Maio

16,23

Junho

06,20

Datas

Duplo

Single

Supl. MP (5)

Mai-4Jul

1.788 €

2.317 €

126 €

11Jul-Set
Mai-5Jul
12Jul-Set

1.695 €
1.815 €
1.720 €

2.124 €
2.344 €
2.151 €

126 €
126 €
126 €

Supl. transfers 1 pax: 80€; MP = jantares de dias 4,5,7,8,9
Base tarifa aérea Tap cl.E e Finnair cl.O – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line

Julho
Agosto
Setembro

04,11,18,25
01,08,15,22,29
05,12,19,26

Partidas aos sábados de Lisboa, Porto ou Faro; Datas sublinhadas com guia
acompanhante em língua portuguesa
2020
Maio
Junho

Tap 10 Dias

1

(Mín. 2 participantes):

Excursões opcionais
• Helsínquia – Fortaleza de Suomen- • São Petersburgo – Cruzeiro pelos
canais (3h) – 45€
linna (3h) – 55€
• Helsínquia – Jantar no Restaurante • Moscovo - Cruzeiro nocturno no
rio (3h) – 45€
Salve – 55€
• Moscovo - Sergiev Posad (8h)
• São Petersburgo – Espectáculo de
– 75€
Folclore no Palácio Nikolaevsky – 60€
• São Petersburgo - Palácio de Catarina (4h) – 70€

Programa

89

17,24
07,21

Julho

05,12,19,26

Agosto
Setembro

02,09,16,23,30
06,13,20,27

Partidas aos domingos de Lisboa, programa de 9 dias; datas sublinhadas com
guia acompanhante em língua portuguesa
Serviços incluídos:
• Bagagem de porão (23kgs)
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica,
• Taxas de IVA;
• Circuito em autocarro de turismo
• Taxas de aeroporto, segurança
com guia acompanhante em
e combustível – TP 84€ / AY
língua espanhola/italiana e portu139€ (suj. a alteração);
guesa nas datas indicadas;
• Seguro de viagem (com cláusu• 8 noites em regime de alojamenlas obrigatórias para visto da
to e pequeno-almoço buffet;
Rússia)
• 1 refeição;
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Trajecto São Petersburgo /
• Visto para a Rússia;
Moscovo em comboio de alta
• Despesas de reserva
velocidade (2ª classe);
Nota:
• Transfers de chegada e saída;
• Passaporte obrigatório
• Bagageiros nos hotéis e nas
estações de caminhos-de-ferro;

anos
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São Petersburgo, Moscovo, Kazan, Sviyazhsk

RÚSSIA
COM TARTARISTÃO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa / São Petersburgo
Voo regular com destino a São Petersburgo, via cidade de ligação.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – São Petersburgo
São Petersburgo, nas margens do
Rio Neva e repleta de canais, é uma
cidade cujos palácios e museus
gozam de fama mundial. Visita panorâmica: Fortaleza Pedro e Paulo
(entrada), Palácio de Inverno, Catedral de São Isaac, Igreja do Sangue
Derramado e Convento Nevsky.
Tarde livre. Alojamento.

São Petersburgo

Moscovo

Kazan

3º Dia (Qui) – São Petersburgo
Visita a Peterhof, uma obra-prima
do tempo de Pedro O Grande, com
o impressionante Palácio, a Avenida da Água e os maravilhosos
parques. À tarde visita ao mundialmente famoso Museu de Arte Hermitage. Jantar típico no Restaurante
Pryanosti & Radosti. Alojamento.
4º Dia (Sex) – São Petersburgo /
Moscovo
Pelo meio-dia viagem em comboio
de alta velocidade para Moscovo
através de espectaculares paisagens ao longo do Rio Volga. Transporte ao hotel. Alojamento.

1 0 DIAS

DE S DE

3 Refeiç ões

1.999€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Junho

23

2020

Julho
Agosto

07,21

Maio

26

04,18

5º Dia (Sáb) – Moscovo
Visita panorâmica da capital do
país, a “Mãe Rússia”: Praça Vermelha com a Catedral de São Basílio,
Praça do Teatro Bolshoi, Colinas
dos Pardais com a Universidade e
entrada no recinto do Kremlin com
visita a uma das catedrais. À tarde,
visita às estações históricas do famoso Metro de Moscovo, um verdadeiro palácio no subsolo, seguida de um passeio pela Rua Arbat.
Alojamento.

Datas sublinhadas com guia acompanhante em língua portuguesa (até ao 5º dia)

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana e portuguesa nas
datas sublinhadas (até ao 5º dia);
• 8 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço buffet;
• 1 noite a bordo do comboio “Tatarstan Premium” em cabine de dupla
(beliches);
• Trajecto São Petersburgo / Moscovo em comboio de alta velocidade
(2ª classe);
• 3 refeições;

• Transfers de chegada e saída;
• Bagageiros nos hotéis e nas estações de caminhos-de-ferro;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 223€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem (com cláusulas
obrigatórias para visto da Rússia)
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Visto;
• Despesas de reserva
Nota:
• Passaporte obrigatório

Excursões opcionais
• São Petersburgo – Espectáculo de
Folclore no Palácio Nikolaevsky –
60€
• São Petersburgo - Palácio de Catarina (4h) – 70€
• São Petersburgo – Cruzeiro pelos
canais (3h) – 45€

6º Dia (Dom) – Moscovo
Dia livre. Excursão opcional a Sergiev Posad e ao Mosteiro Ortodoxo
de Trinity Lavra. À noite, transporte
à estação de caminhos-de-ferro e
embarque no “Tatarstan Premium”
com destino a Kazan. Jantar “pic-nic” (box dinner) e noite a bordo.
7º Dia (Seg) – Kazan
Kazan, capital do Tartaristão banhada pelo Rio Volga, é uma cidade
milenar onde o Cristianismo e o
Islamismo têm convivido pacificamente através dos séculos. Chegada pela manhã e transporte ao
hotel para pequeno-almoço. Visita
panorâmica: antigo bairro tártaro
onde se localiza a mais antiga mesquita da cidade e o Kremlin – fortaleza do séc. XVI com uma bonita
vista (entrada); Mesquita Kul-Sharif,
uma das maiores da Europa e Igreja
Católica da Exaltação da Cruz Sagrada. Alojamento.
8º Dia (Ter) – Kazan
Visita ao Mosteiro Raifa (séc. XVII),
localizado no bairro Admiralteyskaya nas margens de um bonito lago. Tarde livre. Alojamento.
9º Dia (Qua) – Kazan / Sviyazhsk /
Kazan
Excursão a Sviyazhsk, pequena cidade cénica a 1 hora de Kazan na
confluência dos rios Volga e Sviyaga. Visitas ao Sagrado Mosteiro de
Sviyazhsk e ao Templo de São Sérgio de Radonej. Regresso a Kazan.
Jantar no Restaurante “Tatar Cuisine House”. Alojamento.
✈ 10º Dia (Qui) – Kazan / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

• Moscovo - Cruzeiro nocturno no
rio (3h) – 45€
• Moscovo - Sergiev Posad (8h)
– 75€
• Kazan – Iske-Kazan (4h) – 55€

Hotéis Previstos 4 H
Cidade

Hotel

São Petersburgo

Sokos Vasilievsky

Moscovo

Azimut Smolenskaya

Kazan

Park Inn Kazan

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Duplo

Single

Supl. MP (6)

Mai-7Jul
21Jul-Ago

2.095 €
1.999 €

2.720 €
2.527 €

152 €
152 €

Supl. transfers 1 pax: 55€; Base tarifa aérea Aeroflot cl.E – consulte disponibilidades no nosso
sistema de reservas on-line

anos
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2019
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São Petersburgo, Moscovo

Sinfonia
russa

Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa ou Porto /
São Petersburgo
Voo regular com destino a São Petersburgo, via cidade de ligação.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – São Petersburgo
São Petersburgo, nas margens do
Rio Neva e repleta de canais, é uma
cidade cujos palácios e museus
gozam de fama mundial. Visita panorâmica: Fortaleza Pedro e Paulo
(entrada), Palácio de Inverno, Catedral de São Isaac, Igreja do Sangue
Derramado e Convento Nevsky. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Qui) – São Petersburgo
Visita a Peterhof, uma obra-prima do
tempo de Pedro O Grande, com o impressionante Palácio, a Avenida da Água
e os maravilhosos parques. À tarde visita
ao mundialmente famoso Museu de Arte
Hermitage. Jantar típico no Restaurante
Pryanosti & Radosti. Alojamento.
4º Dia (Sex) – São Petersburgo /
Moscovo
Pelo meio-dia viagem em comboio

91

de alta velocidade para Moscovo
através de espectaculares paisagens ao longo do Rio Volga. Transporte ao hotel. Alojamento.
5º Dia (Sáb) – Moscovo
Visita panorâmica da capital do
país, a “Mãe Rússia”: Praça Vermelha com a Catedral de São
Basílio, Praça do Teatro Bolshoi,
Colinas dos Pardais com a Universidade e entrada no recinto do
Kremlin com visita a uma das catedrais. À tarde, visita às estações
históricas do famoso Metro de
Moscovo, um verdadeiro palácio
no subsolo, seguida de um passeio pela Rua Arbat. Alojamento.

São Petersburgo

Moscovo

6º Dia (Dom) – Moscovo
Dia livre. Excursão opcional a Sergiev Posad e ao Mosteiro Ortodoxo
de Trinity Lavra. Alojamento.
✈ 7º Dia (Sáb) – Moscovo / Porto ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Anel Dourado
10 DIAS

DE S DE

7º Dia (Seg) – Moscovo / Vladimir / Suzdal
Início da jornada pelas antigas cidades russas, num território denominado Anel Dourado. Visita panorâmica de Vladimir: as catedrais da
Assunção e de São Demétrio, e a
Porta Dourada. Continuação para
Suzdal. Alojamento.
8º Dia (Ter) – Suzdal
Suzdal é uma pequena cidade de
contos de fadas datada de há 1000
anos. A visita permite descobrir todos os seus tesouros: o Kremlin, a
Catedral da Natividade, o Museu de
Arquitectura de Madeira, os mosteiros São Ethymius e Pokrovsky e a

1.880€

Catedral da Transfiguração. Alojamento.
9º Dia (Qua) – Suzdal / Bogolybovo
/ Moscovo
Viagem de regresso a Moscovo com
paragem na aldeia de Bogolybovo
para visitar a Igreja da Intersecção
da Santa Virgem no Nerl, de uma só
cúpula, construída numa pequena
colina. Alojamento.
✈ 10º Dia – Moscovo / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotel

São Petersburgo

Sokos Vasilievsky

Moscovo

Azimut Smolenskaya

Suzdal

Azimut Sudzal

Preço s por pe ss oa des de
Programa
7 Dias
10 Dias com
Anel Dourado

1

R e f eição

Datas

Duplo

Single

Supl. MP

Abr+14Jul-Set
Mai-7Jul

1.365 €
1.460 €

1.701 €
1.893 €

126 € (5)
126 € (5)

Mai-Jun

1.727 €

2.256 €

194 € (8)

Jul-Ago

1.630 €

2.063 €

194 € (8)

Supl. transfers 1 pax: 75€;
Base tarifa aérea Aeroflot cl.E – Consulte disponibilidades no nosso sistema de
reservas on-line

DESDE

1.365€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Junho

2020

Julho

Abril
Maio

14,28
19,26

09,23

07,14,21,28
Agosto
04,11,18,25
Setembro 01,08,15,22,29

Datas sublinhadas com guia acompanhante em língua portuguesa; Datas azuis possibilitam a
extensão ao Anel Dourado

Excursões opcionais:
• São Petersburgo – Espectáculo de
Folclore no Palácio Nikolaevsky – 60€
• São Petersburgo - Palácio de
Catarina (4h) – 70€

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

7 DI AS

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua espanhola/italiana e
portuguesa nas datas indicadas
(excepto na extensão);
• 6 ou 9 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 1 refeição;
• Trajecto São Petersburgo /
Moscovo em comboio de alta
velocidade (2ª classe);
• Transfers de chegada e saída;

• São Petersburgo – Cruzeiro
pelos canais (3h) – 45€
• Moscovo - Cruzeiro nocturno no
rio (3h) – 45€
• Moscovo - Sergiev Posad (8h)
– 75€
• Taxas de IVA;
• Bagageiros nos hotéis e nas
estações de caminhos-de-ferro;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 182€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem (com cláusulas
obrigatórias para visto da Rússia)
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão;
• Visto para a Rússia;
• Despesas de reserva
Nota:
• Passaporte obrigatório

anos
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Arménia e Geórgia

SEGREDOS
DO CÁUCASO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa ou Porto / Erevan
Voo regular com destino a Erevan, via
cidade de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Erevan
Visita de dia inteiro a Erevan, uma das cidades habitadas mais antigas. Desfrute de panorâmicas da Casa da Ópera, do Monte Ararate, do Lago do Cisne, da Avenida do Norte
e da Praça da República. Visita ao Museu do
Genocídio Arménio, com documentos do primeiro genocídio do séc.XX, ao complexo comemorativo Tsitsernakaberd e ao Museu da
História da Arménia. Alojamento.

Tiblisi

Erevan

9 DIAS

DE S DE

2 Refeiç õ es

1.815€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

2020
Abril
Maio

07

Junho

30

19

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola:
• 8 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 2 refeições + 1 degustação de
vinhos + 1 prova de pão lavash;
• Transfers de chegada e saída;

14
04,11
08
06

• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 232€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Nota:
• Passaporte obrigatório;
• A visibilidade do Ararate depende das condições meteorológicas;
• A Catedral de Etchmiadzin está bloqueada pelo governo devido a novas
escavações, a visita ao seu interior poderá não ser possível
• A qualidade dos hotéis no Cáucaso não corresponde aos padrões europeus;
as classificações atribuídas são outorgadas pelas entidades locais

3º Dia (Qui) – Erevan – Mosteiros de
Khor Virap e Noravank
Visita ao Mosteiro de Khor Virap cuja localização dá a oportunidade de desfrutar de preciosas vistas do bíblico Monte
Ararate onde se diz ter estado a Arca de
Noé. Continuação até Areci, conhecida
pela produção de vinho. Visita à fábrica
local com degustação incluída. Por último
o Mosteiro de Noravank uma gema arquitectónica aninhada entre penhascos de
cor tijolo no topo de uma ravina profunda.
Alojamento em Erevan.
4º Dia (Sex) – Erevan - Catedrais de
Zvartnots e de Echmiadzin e Igreja
Santa Hripsime
Visita à Catedral de Zvartnots cujo desenho e a construção representam uma
inovação arquitectónica da Idade Média
Saída para Etchmiadzin, centro do cristianismo arménio com a Santa Sé da Igreja
Apostólica local. Visita exterior da catedral, a primeira igreja cristã do mundo.
Continuação para a Igreja de Santa Hripsimé, um exemplo vivo de jóias arquitectónicas arménias. Alojamento em Erevan.
5º Dia (Sáb) – Erevan / Mosteiro de
Geghard / Garni / Lago Sevan / Tiblisi
Viagem para Tiblisi com almoço em
rota. No caminho visita ao Complexo
Medieval de Geghard rodeado de imponentes falésias na entrada do Vale
Azat, e ao templo pagão de Garni.
Descida para o Rio Azat em 4x4 até
à “Sinfonia das Pedras”, colunas de

basalto formadas há milhões de anos
como consequência do movimento de
lava líquida. Na zona assistirá a uma
demonstração da preparação de lavash (pão tradicional arménio) e a um
workshop de “brduj” (sandes com lavash), com prova incluída. Continuação
para o Lago Sevan antes de atravessar
a fronteira para a Geórgia. Alojamento
6º Dia (Dom) – Tiblisi
Visita da cidade: igreja de Meteji com uma
vista desde a cidade velha com as suas belas casas de cores distintas e varandas de
madeira; trajecto em teleférico passando
perto da fortaleza de Narikala até ao bairro
histórico Abanotubani onde se situam os
banhos Azufres, a Sinagoga, a Catedral de
Sioni, a Igreja Antchisjati e a torre relógio do
teatro das marionetas. À tarde exploração
do bairro Solokaki onde se sente a verdadeira alma de Tiblisi. Alojamento.
7º Dia (Seg) – Tiblisi - Stepantsminda
Saída para norte passando pela estrada militar desfrutando das magníficas montanhas
do Cáucaso. Visita à fortaleza de Ananuri
e via Gudauri e Passo da Cruz até Stepantsminda. Subida em 4x4 até à Igreja de
Guergeti. Almoço tradicional e assistência
a uma masterclass de jinkalis, uma espécie
de pastéis de carne picada com especiarias.
Alojamento em Tiblisi.
8º Dia (Ter) – Tislisi – Mtsjeta,
Uplistsijer e Kaspi
Saída para Mtsjeta, o centro espiritual de
toda a Geórgia. Visita ao Mosteiro de Jvari
e à Catedral de Svetitsjoveli onde, segundo
a lenda, está enterrada a túnica de Jesus.
Continuação até Uplistsije, a cidade troglodita. Panorâmica do centro com o anfiteatro
da antiguidade, a farmácia, a sala da Rainha
Tamara, as ruínas de uma basílica de três naves e a igreja do Príncipe, descendo depois
por um túnel secreto até à margem do rio
Kuara. A última paragem é a adega tradicional. Alojamento em Tiblisi.
✈ 9º Dia (Qua) – Tiblisi / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim dos
nossos serviços.

Hotéis Previstos
Erevan

Hotel 3 H
Ani Central Inn / Cascade / Mia Casa /
Picnic Hotels

Hotel 4 H
Nova / Central / Ani Plaza / Apricot

Tiblisi

Velvet / Alphabet

Zeg / Folk / Sole Palace

Cidade

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Categoria

Duplo

Single

Abr-Out

3*
4*

1.815 €
1.918 €

2.136 €
2.347 €

Arménia, Geórgia e
Azerbaijão – 12 dias
Consulte www.lusanova.pt

Bases tarifa aérea ida Aeroflot cl.T, regresso Turkish cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema
de reservas on-line
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Lapónias Finlandesa e Sueca, Ilhas Lofoten, Tromso,
Cabo Norte

LAPÓNIA, ILHAS LOFOTEN
E CABO NORTE

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) –Lisboa / Rovaniemi
Voo regular com destino a Rovaniemi, via cidade de ligação. Transporte por conta própria ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Sáb) – Rovaniemi / Kiruna
Visita de Rovaniemi, localizada no
Círculo Polar Ártico, famosa por
ser a cidade do Pai Natal, onde se
encontram o seu escritório pessoal
e a caixa do correio oficial. Partida
para a Lapónia sueca, até Kiruna,
pelas terras lendárias dos Sami. À
noite, sugerimos visitar o centro da
cidade, com o guia acompanhante,
em que destacamos a igreja da vila,
uma das maiores igrejas de madeira da Suécia. Jantar e alojamento.
3º Dia (Dom) – Kiruna / Parque Nacional
Abisko / Svolvaer
Partida para a Noruega através do
Parque Nacional Abisko. A natureza
impera nestas terras ainda pouco
“tocadas” pelo Homem, com paisagens majestosas e selvagens, de
montanhas, vales, planícies, florestas e rios. Breve caminhada para
sentir a natureza em estado quase
puro. Continuação para as ilhas Lofoten, já em território norueguês.
Alojamento.
4º Dia (Seg) – Svolvaer / Lofoten /
Harstad
Seguindo pela turística estrada Nacional E10, terá a oportunidade de
se deslumbrar com as mais espectaculares vistas: o contraste de picos com as praias de areia branca
e mar cor esmeralda. Ao longo da
costa encontram-se várias aldeias
de pescadores dispersas, características das Ilhas Lofoten, com as
“rorbu” - originais casas vermelhas,
muitas vezes sobre palafitas. Continuação para Harstad, cidade portuária a leste do arquipélago. Jantar
e alojamento.

5º Dia (Ter) – Harstad / Tromso
Saída para Tromso, capital do norte da Noruega, conhecida como a
“Porta do Ártico”. Visita panorâmica
da cidade que, no início do séc.XX
já era o ponto de partida para expedições ao Ártico. Alojamento.
6º Dia (Qua) – Tromso / Kamoyvaer
(Cabo Norte)
Viagem para o Cabo Norte. Navegação pelos fiordes em ferry: de
Breivikeidet a Svensby e de Lyngseidet até Olderdalen. Depois
de alcançar o fiorde Kvænangen,
continuação até ao coração da região do Ártico de Finnmark, onde
a presença humana ainda é quase
imperceptível, excepto pelos acampamentos de Sami (lapões) e as
fazendas de renas que poderá ver
ao longo da recta que atravessa a
tundra mais selvagem. A viagem é
longa mas a recompensa será excelente à chegada ao destino. Jantar
e saída para um passeio ao promontório do Cabo Norte. Se o céu
estiver limpo, o sol, os jogos de luz
no horizonte e a beleza única deste
local, dar-lhe-ão memórias inesquecíveis. Alojamento.

Kamoyvaer
Tromso
Harstad

✈ 9º Dia (Sáb) – Rovaniemi / Lisboa
Comparência no aeroporto 2h
antes da partida. Embarque com
destino a Portugal. Fim dos nossos
serviços.

Kiruna
Rovaniemi

Hotel

Rovaniemi

Scandic Pohjanovi

Kiruna

Scandic Ferrum

Svolvaer

Scandic Svolvaer

Harstad

Scandic Harstad

Tromso

Thon Tromso

Kamoyvaer

Arran Nordkapp

Saariselka

Holiday Club

9 DI AS

5 R e f eiç õ es

DESDE

1.705€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Julho

10,24,31

Agosto

07,14

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana;
• 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 5 refeições;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 139€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Transfers de chegada e saída;
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva

Hotéis Pr e v i stos 3 H/ 4 H
Cidade

Saariselka

Svolvaer

7º Dia (Qui) – Kamoyvaer / Saariselka
Partida para a Finlândia com paragem para almoço em rota. Chegada a Inari já na Lapónia Finlandesa.
Visita ao Museu Sami Siida, dedicado à cultura Sami. Continuação até
Saariselkä. Jantar e alojamento.
8º Dia (Sex) – Saariselka / Rovaniemi
Viagem de regresso a Rovaniemi e
tempo livre para explorar a cidade a
seu gosto. Alojamento.

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Jul-Ago

1.705 €

2.215 €

93

Nota:
• O circuito pode operar no sentido inverso ou a ordem das visitas
ser alterada mas toda a programação será cumprida

Base tarifa aérea Finnair cl.Q – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos

CIRCUITOS | 2020/2021
1959

2019

94

C ircui t o s Eur o p e u s S e l e ç ã o

NORUEGA - ILHAS LOFOTEN,
SAMI & VIKINGS

Tromso
Andenes
Narvik

Svolvaer

7 DIAS

DE S DE

4 Refeiç õ es

1.950€

Datas de Partida

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa / Tromso
Voo regular com destino a Tromso, via cidade de ligação. Transporte por conta própria ao hotel.
Alojamento.
2º Dia (Dom) – Tromso / Narvik
Visita de orientação de Tromso: jardins botânicos mais setentrionais
do mundo com vista para as montanhas a leste e a sul; introdução
sobre os povos indígenas Sami, a
sua cultura e história recente; Lago
Prestvatn onde está o Instituto de
Meteorologia e travessia da ponte
para a Catedral do Ártico - visita exterior desta obra-prima do arquiteto
norueguês Jan Inge Hovig. Tempo
livre. À tarde, partida para Narvik.
Jantar e alojamento

Lofoten. A primeira paragem será
o Museu Viking Lofotr - visita e degustação de delícias vikings no Glidehall do museu: hidromel, a bebida
dos reis e o favorito do deus Odin,
e stockfish - o bacalhau norueguês
preservado quando seco. Continuação através da idílica aldeia de
Leknes, passando por Reine e A,
pequenas vilas de pescadores com
uma atmosfera característica. Jantar e alojamento.
5º Dia (Qua) – Svolvaer / Andenes
Viagem através de paisagens idílicas em direcção a Andenes, conhecida como a cidade das baleias
devido à sua alta percentagem de
avistamentos anuais. Visita ao Museu dos Cetáceos. Às 16:00h embarque num safari para observação
de baleias. Jantar e alojamento.
6º Dia (Qui) – Andenes / Tromso
Partida para Tromsø a bordo do ferry balsa Andenes-Gryllefjord. Chegada pela tarde e tempo livre na
cidade. Alojamento.

3º Dia (Seg) – Narvik / Svolvaer
Partida para Sortland, a maior cidade do arquipélago de Vesterålen.
Aqui terá a oportunidade de aprender sobre a exótica cultura Sami na
quinta de renas Inga Sami Siida. Serão contadas histórias mágicas com
os seus mitos e lendas e tocadas
músicas de Joik dentro do “lavvu”.,
um ambiente realmente especial.
Durante a visita, conhecerá as renas locais, as suas vidas diárias, e
poderá alimentar estes dóceis animais. Por último não deixe de tentar
o lançamento do loop. Jantar e alojamento em Svolvaer.
4º Dia (Ter) – Svolvaer
Dia inteiro dedicado à visita do
magnífico arquipélago do sul de

✈ 7º Dia (Sex) – Tromso / Lisboa
Comparência no aeroporto 2h
antes da partida. Embarque com
destino a Portugal. Fim dos nossos
serviços.

Hoté is Pre visto s 3 H/ 4 H

(Mín. 2 participantes):
2020
Junho
Julho

Tromso, Narvik, Svolvaer, Andenes

06, 27
11

Agosto

29

Cidade

Hotel

Setembro
Outubro

05

Tromso

Scandic Ishavshotell

03,17

Narvik

Scandic Narvik

Svolvaer

Scandic Svolvær / Thon Lofoten

Andenes

Thon Andrikken

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 4 refeições;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 152€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Transfers de chegada e saída;
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva

anos
1959

2019

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Jun-Out

1.950 €

2.254 €

Base tarifa aérea Tap / Scandinavian cl.U – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line
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Oslo, Telemark, Stavanger, Bergen, Geilo

NORUEGA – FIORDES
E PÚLPITO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) –Lisboa, Porto ou Faro
/ Oslo
Voo regular com destino a Oslo.
Transporte por conta própria ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Oslo / Telemark
Visita à capital norueguesa, localizada na costa do fiorde de Oslo.
Destaque para o terraço ao ar livre
da Ópera, o Vigeland Park na península de Bygdoy, uma das maiores atracções culturais da Escandinávia, com as esculturas de Gustav
Vigeland; o Palácio Real e a rua
principal Karl Johan. Tempo livre no
centro. À tarde saída para Telemark,
cidade caracterizada por edifícios
típicos noruegueses, museus, igrejas e o Canal Telemark. Paragem
em rota na igreja de madeira de
Hedal, considerada a maior da Noruega. Jantar e alojamento.
3º Dia (Ter) – Telemark / Stavanger
Partida às 06h30 para embarcar
no ferry Lysebotn-Forsand que parte às 12h00 de Lysebotn. Esta emocionante navegação pelos fiordes
oferece paisagens inesquecíveis,
entre elas o majestoso Preikestolen (a rocha Púlpito) que parece
alcançar o céu sobre o incrível
Lysefjord. Chegada a Forsand e
continuação para Stavanger. Tempo livre para desfrutar da cidade.
Sugerimos um passeio pelo centro
histórico para ver as antigas residências e as casas de madeira restauradas. Alojamento.

95

4º Dia (Qua) – Stavanger / Bergen
Partida para Mortavika e embarque no ferry Mortavika-Arsvagen.
Continuação ao longo da costa até
Sandviksvagen para nova viagem
de ferry - Sandviksvagen-Halhjelm.
Prosseguimento para Bergen, a capital dos fiordes. À tarde, visita panorâmica da cidade com destaque
para a Igreja de Santa Maria, o Salão de Hall, o colorido mercado de
peixe e a antiga região de Bryggen.
Alojamento.

Geilo

Bergen

Oslo
Stavanger

Telemark

5º Dia (Qui) – Bergen / Geilo
Viagem para Voss atravessando
túneis, montanhas e pequenas aldeias. Breve paragem e continuação até Gudvangen para embarque
num inesquecível cruzeiro (2h) no
mais longo e profundo fiorde da
Noruega conhecido como o “Fiorde dos Sonhos”. Chegada a Flam e
tempo livre para explorar esta pequena cidade nas margens do fiorde. À tarde continuação para Geilo.
Jantar alojamento.
6º Dia (Sex) – Geilo / Oslo)
Viagem de regresso a Oslo através
de deslumbrantes paisagens. Chegada pela tarde com tempo livre
para explorar a cidade por sua conta. Alojamento.
✈ 7º Dia (Sáb) – Oslo / Faro, Porto ou
Lisboa
Comparência no aeroporto 2h
antes da partida. Embarque com
destino a Portugal. Fim dos nossos
serviços.

Hotéis Pr e v i stos 3 H/ 4 H

7 DI AS

2 R e f eiç õ es

DESDE

1.320€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Julho

05,19

Cidade

Hotel

2020

Agosto

23

Oslo

Scandic St. Olavs Plass

Junho

Telemark

Straand

Stavanger

Scandic Stavanger City

Bergen

Scandic Ornen

Geilo

Dr. Holms

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Jun-Ago

1.320 €

1.604 €

Base tarifa aérea Tap cl.U – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line

14

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 2 refeições;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 86€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva
Serviços Opcionais:
• Transfer de chegada ou saída (por transfer) – 140€
• Subida ao Púlpito (por pessoa, mín. 10 participantes) – 100€
• Comboio Flamsbana (por pessoa, mín. 10 participantes) –
80€

anos
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Reiquiavique, Círculo Dourado, Vik, Costa Sul,
Lagoa Jökulsárlón Lagoa Azul

Islândia
Express

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa, Porto ou
Faro / Keflavik / Reiquiavique
Voo regular com destino a Keflavik,
via cidade de ligação. Transporte ao
hotel em shuttle “Flybussen”. Alojamento

Reiquiavique
Vik

6 DIAS

DE S DE

2 Refeiç õ es

2.255€

2º Dia (Dom) – Reiquiavique
Visita panorâmica da cidade, cercada por paisagens incríveis e que,
com quase 24 horas de luz durante o verão, torna-se numa cidade
que nunca dorme. Destaques para
a Catedral, o Parlamento e o porto.
À tarde, embarque numa fantástica
aventura de observação de baleias.
Desfrute de 3 horas no mar com
uma equipa experiente de naturalistas especialmente treinados.
Além disso, a visão da cidade e a
paisagem da baía a partir do mar
tornam esta experiência ainda mais
especial. Alojamento.
3º Dia (Seg) – Reiquiavique /
Círculo Dourado / Vik
Saída para percorrer a famosa região do “Círculo Dourado”: Parque
Nacional Thingvellir, uma área de
grande importância histórica e geológica com o Anthingi, a forma parlamentar mais antiga do mundo;
área geotérmica de Geysir, onde
fica o geyser mais activo da Islândia,
o Strokkur, fervendo regularmente
a cada 5 a 10 minutos; e a cascata
Gullfos, onde grandes quantidades

de água caem violentamente num
desfiladeiro profundo e sinuoso.
Jantar e alojamento em Vik.
4º Dia (Ter) – Vik e Costa Sul
Percurso pela costa sul até a lagoa glaciar Jökulsárlón. Navegação pela lagoa entre os enormes
icebergs, apreciando a paisagem em redor, e com sorte, observar focas. Jantar e alojamento
em Vik.
5º Dia (Qua) – Vik / Costa Sul / Lagoa Azul
/ Reiquiavique
Início do dia na encantadora praia
preta de Reynisfjara, localizada ao
lado da pequena aldeia piscatória
de Vik í Mýrdal. Com as suas enormes pilhas de basalto e vistas de tirar o fôlego, Reynisfjara é considerado o melhor exemplo das praias de
areias negras da Islândia. Regresso
a Reiquiavique pela costa sul, passando pelas cascatas Skogafoss e
Seljalandfoss e os vulcões Katla e
Eyjafjallajökull. Entrada na Lagoa
Azul, um dos locais mais visitados
da Islândia, localizada na península
de Reykjavan. Alojamento.
✈ 6º Dia (Qui) – Reiquiavique / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto no
shuttle “Flybussen” e embarque
com destino a Portugal. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

Hoté is Pre visto s - Turística
Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Julho

2020

Agosto
08,15
Setembro 05

Junho

27

11,25

Cidade

Hotel

Reikjavik

Klettur

Vik

Dyrholaey

Pre ço s po r pe ssoa de sde

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em
classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia
acompanhante em língua espanhola;
• 5 noites em regime de alojamento e pequeno
-almoço;
• 2 refeições;
• Transfers de chegada e saída em shuttle
“Flybussen”;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
200€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem VIP;
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

anos
1959

2019

Datas

Duplo

Single

Jun-Set

2.255 €

2.696 €

Base tarifa aérea Lufthansa cl.W – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-lineno nosso sistema de reservas on-line

CIRCUITOS | 2020/2021

C ircui t o s e ur o p e u s S e l e ç ã o

Reiquiavique, Lagoa Azul, Costa Sul, Vik, Skaftafell, Jokulsarlon,
Dettifoss, Godafoss, Akureyri, Círculo Dourado

ISLÂNDIA – TERRA
DO GELO E FOGO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa, Porto ou
Faro / Keflavik
Voo regular com destino a Keflavik,
via cidade de ligação. Alojamento
(passageiro deve caminhar até ao
hotel localizado a 5 minutos do terminal do aeroporto).

oferece a região do lago Myvatn: as
extraordinárias formações de lava
de Dimmuborgir, a zona geotérmica
de Hverarond e a sua fauna e flora.
Visita a Godafoss, a “Cascata dos
Deuses”. Alojamento em Akureyri, a
capital do norte e uma das mais belas cidades da ilha..

2º Dia (Dom) – Keflavik / Lagoa Azul /
Costa Sul / Vik
Pelas 09h00, saída para a Lagoa
Azul e banho relaxante nas suas
águas cálidas. Percurso pela costa
sul da ilha com paragem na cascata
de Seljalansdfoss. Jantar e alojamento em Vik.
3º Dia (Seg) – Vik / Skaftafell /
Jokulsarlon / Hofn
Travessia da mais extensa região
de lava do mundo – Eldharun, e da
região desértica arenosa de Skeioararsandur. Paragem no Parque Nacional de Skaftatell situado junto
ao Glaciar Vatnajokull, o maior da
Europa. Passeio de barco na lagoa
glaciar de Jukulsarlon, navegando
entre os enormes icebergs para
apreciar a paisagem em redor, e
com sorte, observar focas. Jantar e
alojamento em Hofn.

6º Dia (Qui) – Akureyri / Borgafjordur /
Reiquiavique
Percurso pelo distrito de Skagafjorour e pelo planalto de Holtavordurheidi até chegar à pitoresca região de Borgafjordur. Visita à cascata
de Hraunfossar e à fonte termal mais
potente da Europa - Deildartunguhver. Continuação para Reiquiavique.
Alojamento.
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Akureyri
Myvatn

Reiquiavique
Hofn

Keflavik
Vik

7º Dia (Sex) – Reiquiavique e Círculo
Dourado
Excursão à região do “Círculo Dourado”: Gulfoss, a cascata do ouro, onde
grandes quantidades de água caem
violentamente num desfiladeiro profundo e sinuoso; zona geotérmica onde
se encontra o grande Geysir, o mais
activo da Islândia, o Strokkur, fervendo
regularmente a cada 5 a 10 minutos; e
o Parque Nacional de Thingvellir, uma
área de grande importância histórica e
geológica com o Anthingi, a forma parlamentar mais antiga do mundo. Alojamento em Reiquiavique.

4º Dia (Ter) – Hofn / Dettifoss / Myvatn
Percurso pelos fiordes orientais
até chegar ao Fiorde de Breoafjorour. Passagem pela pista de
montanha Oxi, localidade de
Egilsstaoir, zona desértica de
Jokulsdalsheioi até à região do
lago Myvatn. Visita à cascata de
Dettifoss e às crateras de Skutustaoir. Jantar e alojamento.

✈ 8º Dia (Sáb) – Reiquiavique /
Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto no
shuttle “Airport Direct” e embarque
com destino a Portugal. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

5º Dia (Qua) –Myvatn / Godafoss /
Akureyri
Exploração das maravilhas que nos

8 D I AS

3 R e f eiç õ es

Cidade

Hotel

Keflavik

Airport Aurora Star

Vik

Katla / Kría

Hofn

Hofn

Myvatn

Laxá / Fosshotel

Akureyri

Icelandair Akureyri

Reikjavik

Klettur

2.905€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Hotéis Previstos – Categoria Turística

DESDE

Maio

30

Junho

06,13,20,27

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 3 refeições;
• Transfer de saída em shuttle “Airport
direct”;
• Taxas de IVA;

Julho

04,11,18,25

Agosto

01,08,15,22,29

Setembro 12,19

• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 200€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem VIP;
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Transfer de chegada;
• Bagagem de porão (consultenos)
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai+Set

2.905 €

3.607 €

Jun-Ago

3.009 €

3.817 €

Notas:
• A maioria dos hotéis não tem classificação; são simples com os serviços
básicos;
• Grupo com menos de 16 participantes opera com guia-motorista

Base tarifa aérea Lufthansa cl.W – consulte disponibilidade no nosso sistema de
reservas on-line

anos

CIRCUITOS | 2020/2021
1959

2019

