Circuito de 22 dias EUROPA para TODOS e TERRA SANTA, saídas domingos todo o ano / 47061

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 22 dias EUROPA para TODOS e TERRA SANTA, saídas
domingos todo o ano

Circuito de 22 dias EUROPA para TODOS e TERRA SANTA. Uma
viagem inesquecível para conhecer Madri, Paris, Veneza, Florença
e Roma, bem como a experiência de visitar a Terra Santa. Com
inicio em Madri e final em Jerusalém.
●

Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Paris 3. Heidelberg 1. Munique 1. Veneza
1. Florença 1. Roma 4. Tel Aviv 3. Galileia 1. Jerusalém 3.

Ao alcance de seu orçamento, esta série de circuitos econômicos é a
programação favorita daqueles que querem desfrutar dos países sem ter
que abrir mão de fazer boas compras e permitir-se pequenos luxos
durante a viagem. Todos os circuitos incluem hotéis de classe turística
com todos os serviços essenciais, guia acompanhante, transporte em
ônibus confortáveis e visitas com guia oﬁcial em todas as cidades
monumentais...Selecione sua viagem a preços acessíveis e obtenha mais
valor pelo seu dinheiro.
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Resumen del viaje
1º Dia (Domingo) MADRI
2º Dia (Segunda) MADRI
3º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX
4º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-BLOIS-PARIS
5º Dia (Quinta) PARIS
6º Dia (Sexta) PARIS
7º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG
8º Dia (Domingo) HEIDELBERG-ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE
9º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-VERONA-VENEZA
10º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA
11º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA
12º Dia (Quinta) ROMA
13º Dia (Sexta) ROMA
14º Dia (Sábado) ROMA
15º Dia (Domingo) ROMA-TEL AVIV (avião)
16º Dia (Segunda) TEL AVIV
17º Dia (Terça) TEL AVIV
18º Dia (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA
19º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM
20º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-JERUSALÉM
21º Dia (Sábado) JERUSALÉM
22º Dia (Domingo) JERUSALÉM
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Itinerario ampliado
2º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri- Barajas. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre.

3º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com um amplo percurso que passa pelas
avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de
Oriente, onde ﬁca o Palácio Real, Santiago Bernabéu, Praça Castilla... Resto do dia livre para compras ou atividades
pessoais. Recomendamos uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo.

4º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX (693 kms)
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira francesa. Atravessando
os Pirineus, chegaremos à cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e Patrimônio Mundial, além de importante região
vinícola. Hospedagem.

5º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-BLOIS- PARIS (574 kms)
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do Loire. Parada na cidade
de Blois, famosa por seu belo castelo cuja fachada renascentista é a mais representativa do Vale. Em seguida, continuação
para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a
bela capital francesa e desfrutar de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

6º Dia (Quinta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica na Cidade Luz para admirar seus monumentos mais
importantes, como a Place de la Concorde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a Île de la Cité com a imponente Catedral de
Notre Dame, o Hôtel des Invalides, onde se encontra o túmulo de Napoleão, com breve parada no campo de Marte para
fotografar a Torre Eiﬀel. Para o período da tarde recomendamos uma excursão opcional ao magníﬁco Palácio de Versalhes,
declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua imponente arquitetura e seus belos jardins. À noite, você pode,
opcionalmente, assistir ao show do Lido de Paris, um dos espetáculos mais famosos do mundo.

7º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Para a parte da manhã recomendamos nossa excursão
opcional visitando o interior da Catedral de Nossa Senhora de Paris (Notre- Dame), bem como o Museu do Louvre, que
abriga importantes obras, como a “Mona Lisa”, a “Vitória de Samotrácia” e a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar
descobrindo os muitos lugares encantadores desta cidade cosmopolita.

8º Dia (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Café da manhã e saída pelas regiões antigas de Champagne e Les Ardenes em direção à fronteira alemã para chegar a
Heidelberg, antiga cidade universitária. Tempo livre para passear por suas ruas e contemplar, no alto, as ruínas de seu
majestoso castelo. Posteriormente, chegada ao hotel e hospedagem.

9º Dia (Domingo) HEIDELBERG-ROTA ROMÂNTICA-MUNIQUE (420 kms)
Café da manhã. Saída para Rotemburgo. Tempo livre para admirar esta bela cidade medieval, que preserva suas muralhas,
torres e portas originais, contemplar suas típicas ruelas e a antiga arquitetura germânica. Continuação através da Rota
Romântica apreciando suas belas paisagens, para chegar a Munique, capital do Estado da Baviera e importante centro
econômico e universitário da Alemanha. Possibilidade de fazer uma visita opcional para conhecer os lugares mais
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emblemáticos da cidade. Hospedagem.

10º Dia (Segunda) MUNIQUE-INNSBRUCK-VERONA- VENEZA (557 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca passando por paisagens alpinas inigualáveis para chegar a Innsbruck,
capital do Tirol. Tempo livre. Seguiremos ao longo da estrada e atravessaremos o impressionante Passo Alpino do Brennero,
com uma das pontes mais altas da Europa, a “Europabrücke”, rumo à Itália, para chegar a Verona, cidade imortalizada por
William Shakespeare em seu romance “Romeu e Julieta”. Continuação da viagem para Veneza. Hospedagem.

11º Dia (Terça) VENEZA-FLORENÇA (256 kms)
Café da manhã. Saída para o Tronchetto para embarcar em direção à Piazza San Marco, onde terá início nossa visita
panorâmica a pé nesta cidade singular construída sobre 118 ilhas repletas de pontes e canais românticos. Você vai admirar
a magníﬁca fachada da Basílica de São Marcos, seu Campanário, o Palácio Ducal, a famosa Ponte dos Suspiros... Tempo
livre. Possibilidade de fazer um passeio opcional de gôndola ao longo dos canais e uma navegação exclusiva pela Laguna de
Veneza. Continuação para Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. Hospedagem.

12º Dia (Quarta) FLORENÇA-ROMA (275 kms)
Café da manhã. Visita panorâmica a pé nesta cidade desbordante de arte, história e cultura, pela qual passaram
Michelangelo e Dante Alighieri. Você vai admirar suas importantes joias arquitetônicas: a Catedral de Santa Maria dei Fiori,
com seu belo Campanile, e o Batistério, com a famosa Porta do Paraíso de Ghiberti, a Piazza della Signoria, Ponte Vecchio…
Posteriormente, saída para Roma. Hospedagem. Possibilidade de fazer uma visita opcional para conhecer a Roma Barroca,
com suas famosas fontes, praças e palácios papais, a partir dos quais os Estados Pontifícios eram governados.

13º Dia (Quinta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica à Cidade Imperial, Piazza Venezia, Fóruns Imperiais, Coliseu, Arco de
Constantino, Circo Máximo e a imponente Praça de São Pedro no Vaticano. Possibilidade fazer uma visita opcional aos
famosos Museus Vaticanos, à Capela Sistina com os afrescos de Michelangelo e ao interior da Basílica de São Pedro - com
nossas reservas exclusivas, evitaremos as longas ﬁlas de espera para entrar. Restante do dia livre.

14º Dia (Sexta) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais: recomendamos uma excursão opcional a Nápoles, com
pequeno circuito panorâmico; a Capri, ilha mítica que cativou os imperadores romanos por suas belezas naturais, e a
Pompéia, antiga cidade romana sepultada pelas cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79, onde você vai conhecer as melhores
ruínas arqueológicas.

15º Dia (Sábado) ROMA
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para continuar explorando por conta própria esta cidade monumental repleta de
história e monumentos, percorrer suas belas praças e fontes ou caminhar pelos antigos fóruns e ruínas do poderoso Império
Romano.

16º Dia (Domingo) ROMA-TEL AVIV (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para viajar de avião para Tel Aviv (vôo não esta incluído). Chegada ao aeroporto Ben
Gurion. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

17º Dia (Segunda) TEL AVIV
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para ter um primeiro contato com Israel. Recomendamos uma excursão opcional a
Massada e Mar Morto.
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18º Dia (Terça) TEL AVIV
Hospedagem e café da manhã. Saída para Jaﬀa para visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Em seguida,
faremos uma visita panorâmica pelos principais pontos turísticos da cidade: rua Dizengoﬀ, Palácio da Cultura, Museu de Tel
Aviv, Praça Yitzhak Rabin, Mercado Carmel e visita ao Museu da Diáspora. Tarde livre.
19º Dia (Quarta) TEL AVIV-GALILEIA (250 kms)
Café da manhã. Saída para Cesareia para visitar o Teatro Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. Continuação para Haifa
para visitar o Santuário do Báb e os Jardins Persas. Vista panorâmica do alto do Monte Carmelo e visita ao mosteiro
carmelita. Seguiremos para São João de Acre para apreciar as fortiﬁcações medievais dos Cavaleiros Templários, e
continuaremos até a cidade da Cabala, Safed, com seu misticismo judaico. Visita à Sinagoga de Yosef Caro. Prosseguiremos
nossa viagem através das montanhas da Galileia até chegar ao Kibutz. Hospedagem.

20º Dia (Quinta) GALILEIA-JERUSALÉM (250 kms)
Café da manhã. Depois de visitar as instalações do Kibutz, saída para o Monte das Beatitudes, lugar do Sermão da
Montanha. Seguiremos para Tabgha, onde ocorreu o milagre de multiplicação dos pães e peixes. Continuação para
Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e a casa de Pedro. Via Tiberíades, nos dirigiremos até Yardenit, local onde Jesus foi
batizado. Continuação para Nazaré para visitar a Basílica, a carpintaria e a fonte da Virgem. Pelo Vale do Jordão, através do
deserto da Judeia, chegaremos a Jerusalém. Hospedagem.

21º Dia (Sexta) JERUSALÉM-BELÉM-JERUSALÉM (25 kms)
Hospedagem e café da manhã. Saída para o Monte das Oliveiras para admirar uma vista panorâmica da cidade. Seguiremos
para o Horto de Getsêmani para visitar a Basílica da Agonia. Continuaremos até o Muro das Lamentações e Monte Sião para
visitar o Túmulo do rei David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. Seguiremos para Ein Kerem, lugar de nascimento de São
João Batista. Continuação para o Museu do Holocausto. À tarde, saída para Belém para visitar a Igreja da Natividade, a Gruta
de São Jerônimo e a Basílica de Santa Catarina. Retorno para Jerusalém.

22º Dia (Sábado) JERUSALÉM
Hospedagem e café da manhã. Saída para a cidade velha. Percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando o Mosteiro
da Flagelação, a Capela da Condenação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Continuaremos através do Bairro Judeu e o Cardo
Romano até o Museu da Cidadela. Desta vez, iremos para a cidade nova para dar fazer uma visita panorâmica: Kneset,
Residência Presidencial, Teatro Municipal, visita ao museu de Israel donde se encontra o Santuário de Livro e a Maqueta de
Jerusalém, etc. Tarde livre.

23º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã e traslado ao aeroporto Ben Gurion. Fim dos serviços.

Notas:
Durante a celebração de Feiras, Congressos, Vinitech e Oktoberfest em Bordeaux ou Munique, a hospedagem poderá ser
feita em cidades vizinhas.

A saída Set 22 não poderá fazer a excursão opcional de Masada e do Mar Morto.
Para mais informações consultar clientes@lusoviagens.com
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Incluido
• Traslados: Chegada / Madri, saída / Roma. Llegada / Tel Aviv, saída / Jerusalém.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito (até Roma).
• Visita com guia local em Madri, Paris, Veneza, Florença, Roma, Tel Aviv, Jerusalém e Belén.
• Guia acompanhante.
• Café da manhã buffet diário.
• Seguro turístico.
• Bolsa de viagem.
• Taxas Municipais em França e Itália.

No Incluido
Vistos
Taxas de fronteira.
Passagem aéreo Roma-Tel Aviv.
Supl. meia pensão exceto,Madri, Paris e Roma (11 jantares/almoços).......................................310€
Supl. de meia pensão não inclui jantar no 16º dia.
Suplementos Israel
Páscoa: Março: 31 Abril: 7 .........................................................................................................230€
Tabernáculos: Setembro: 29........................................................................................................230€

Condiciones
A LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.

Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...
ASSISTÊNCIA 24 HORAS .....................
A Lusoviagens coloca à disposição dos seus clientes 24 horas por dia para uso exclusivo durante os
dias de viagem:
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SEGURO DE VIAGEM...................
Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Despesas médicas ou cirúrgicas em decorrência de doença ou acidente:
- Espanha: 600 €
- Europa e países da costa do Mediterrâneo: 3.000 €
- Resto do mundo:3000 €
Morte ou Invalidez decorrente de acidente 24 horas 6.000 €
Roubo e danos materiais ou perda de bagagens 151 €

HOTÉIS
A categoria dos hotéis inclusos corresponde à sua classificação oficial, de acordo com a legislação
em vigor na Espanha, Portugal e Marrocos. Os quartos previstos são duplos e com banheiro
privativo. No caso em que, por qualquer razão, seja preciso fazer alguma alteração, a Operadora
reserva-se o direito de substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar. Nas
ocasiões em que só for possível a acomodação num um estabelecimento de categoria inferior, será
feito o reembolso proporcional correspondente à diferença de preços.
CONFIRMAÇÂO IMEDIATA
Graças à nossa tecnologia inovadora, sua agência de viagens através vai poder confirmar e emitir
sua documentação por meio de nosso sistema de reservas on-line. Sem imprevistos, sem
aborrecimentos e um piscar de olhos.

NOITES EXTRAS
Gostaria de prolongar sua estadia antes ou depois de um circuito? Você pode fazer isso a um
preço excelente. Planeje e acrescente noites extras à sua viagem. Aproveite ao máximo,
conhecendo o mais que puder. Disponível por meio de nosso sistema de reservas on-line.

GUIAS ACOMPANHANTES
Todos os nossos guias são selecionados entre os profissionais mais experientes e, portanto,
conhecem perfeitamente nossas rotas e nossa filosofia de atendimento ao cliente. Guia
acompanhante multilíngüe que cuidara de dar explicações durante a viagem,distribuir os quartos e
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tonar a viagem agradável.

ATENÇÕES ESPECIAIS
Descontos
Crianças: menores de 4 anos viajam grátis, desde que não ocupem assentos e dividam o quarto com
2 adultos, que devem arcar diretamente com as despesas originadas por estas crianças.
Crianças: de 4 a 7 anos, quando dividem o quarto com 2 adultos, têm direito a um desconto de 25%.
Se você tem menos de 18 anos, ou se você tem 65 anos completos, terá um desconto de 5%.
Se 3 adultos viajam juntos, dividindo o quarto, a terceira pessoa receberá uma redução de 5%.

SERVIÇOS NO DESTINO
Em cada um dos destinos mencionados neste folheto, estaremos presentes através do serviço de
nossos guias locais, guias acompanhantes e correspondentes, que colaboram connosco
regularmente.Se o destino escolhido não faz parte desta seleção, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

TRANSPORTE
Para sua comodidade, oferecemos uma moderna frota de ônibus de turismo equipados com a mais
recente tecnologia Wi-Fi, ar condicionado, janelas panorâmicas, assentos reclináveis e o máximo de
conforto e segurança, todos aprovados em conformidade com normas da União Européia.
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Hoteles
Madri
Puerta de Toledo T
Madrid Gran Vía 25 managed by Melia T
Florida Norte / Praga P
Bordeaux
Novotel Bordeaux Aeroport P
B&B Bordeaux les Begles T
Paris
Novotel Suites Paris Nord 18eme P
Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Paris Porte Bagnolet T

Heidelberg
NH Weinheim (Weinheim) P
Leonardo Mannheim (Ladenburg) P
Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) T
Excelsior (Ludwigshafen) T
Munique
NH München Messe P
NH München Ost Conference Center P
Leonardo Hotel and Residenz München P
Acom Hotel Munich (Haar) T
Holiday Inn Express Munich Messe T
Veneza
Delfino (Mestre) P
Lugano Torretta (Marghera) P
Russott (Mestre) P
Albatros (Mestre) P
Alexander (Mestre) P
Florença
Conference Florentia P
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Roma
Grand Hotel Fleming P
Roma Aurelia Antica P
Midas P
Roma Pisana P
Green Park Hotel Pamphili P
Tel Aviv
Sea Net T
Galilea
Kibutz Hagoshrim T
Jerusalém
Prima Park T

Ficha generada el: 04-04-2020 11:20

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 9

