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MARAVILHAS DA EUROPA – AGOSTO 2022 

FRANÇA, BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANHA, SUIÇA,  ÁUSTRIA  

1º. Dia 03 agosto – 4ª.feira – SÃO PAULO  

Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, onde os representantes da 

Cláudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com destino a Paris. 

 

2º. Dia 04 agosto – 5ª.feira – PARIS 

Chegada, recepção e traslado ao hotel. Os quartos estarão disponíveis a partir das 15h00. Restante do dia 

livre para descanso. Jantar. 

 

3º. Dia 05agosto – 6ª.feira – PARIS  

Café da manhã. Saida para city-tour panorâmico pela cidade de Paris, incluindo: Champs Elysee, Tôrre 

Eiffel (externa), Praça da Concórdia, Praça Vendôme, Basílica do Sacre Coeur - Sagrado Coração de Jesus 

– Montmatre, Teatro da Óper (externa), Museu do Louvre (externa), Museu dos Inválidos e Igreja da 

Medalha Milagrosa (entrada). Tarde livre para atividades independentes. Após o jantar, podemos fazer 

um passeio opcional de barco pelo Rio Sena, e por Paris iluminada. Jantar.  

 

4º. Dia 06 agosto - sábado - PARIS  

Café da manhã. Dia livre. Podemos fazer um passeio opcional de dia inteiro a Lisieux, visitando o 

Convento onde está exposto o corpo incorrupto de Santa Terezinha do Menino Jesus, a casa dos pais de 

Terezinha, o Carmelo e a Basilica de Lisieux. Retorno a Paris. Jantar. 

 

5º. Dia 07 agosto - domingo - PARIS / BRUXELAS 

Café da manhã. Viagem com destino a Bruxelas. À tarde, city-tour panorâmico pela cidade, incluindo: a Gran 

Place, também conhecida como Praça do Mercado, o Palais de La Nacion, a Basilica de Koekelberg  

(Sagrado Coração), entre outros . Jantar. 

 

6º. Dia 08 agosto – 2ª.feira – BRUXELAS / BRUGGES / AMSTERDAM 

 Café da manhã. Chegando em Brugges, uma cidadezinha medieval no nordeste da Bélgica, faremos um  tour 

a pé pelo centro de Brugges. Continuação da viagem até Amsterdam. Jantar. 

 

7º. Dia 09 agosto – 3ª.feira – AMSTERDAM 

Café da manhã. Saída para city-tour pela cidade, incluindo a região dos moinhos. À tarde, opcional a 

Volendam,  um vilarejo de pescadores ao norte de Amsterdam. O local é conhecido pelas casinhas coloridas 

de madeira, construídas no século XVII.  Parece um cenário de contos de fadas. Um lugar perfeito para 

caminhar e descansar. Caminhe pela cidadezinha, para além da rua principal. Observe as casinhas, as flores, 
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as bicicletas nas calçadas, as crianças brincando na rua. E depois diga se não parece que o tempo parou em 

Volendam. Jantar. 

 

8º. Dia 10 agosto – 4ª.feira – AMSTERDAM / COLONIA / FRANKFURT 

Café da manhã. Viagem até Frankfurt, passando por Colonia, onde visitaremos a Catedral de Colonia, 

construída em estilo gótico. Continuação da viagem até Frankfurt. Jantar. 

 

09º. Dia 11 agosto – 5ª.feira – FRANKFURT / LUCERNA  

Café da manhã. Saída com destino a Lucerna, na Suiça, passando pela região da Floresta Negra e Titisse 

(panorâmica), local da fabricação dos cucos. Visita às Cataratas de Schaffhausen. Chegada a Lucerna. Jantar. 

 

10º. Dia 12 agosto – 6ª.feira  – LUCERNA 

Café da manhã. Pela manhã, city-tour pela cidade, incluindo o Lago dos Quatro Cantões. Tarde livre. Subida  

ao Monte Pilatus (OPCIONAL), para ver os Alpes Suiços cobertos pela neve ( dependendo do clima na época). 

Jantar. 

 

11º. Dia 13 agosto - sábado – LUCERNA / INNSBRUCK 

Café da manhã. Viagem para Innsbruck. À tarde visita panorâmica pelos principais pontos turísticos da 

cidade. Conheceremos esta cidade Austríaca, que é a capital do Tirol, o centro histórico, incluindo o famoso 

telhado de ouro, varanda do antigo palácio da família real, a rua Maria Teresa e a coluna de Santa Ana. 

Jantar. 

 

12º. Dia 14 agosto – domingo - INNSBRUCK / SALZBURGO / MUNIQUE 

Café da manhã. Saida com destino a Salzburgo, cidade de Mozart, com suas fortes tradições musicais, 

tendo inclusive servido de cenário para o filme “Noviça Rebelde”, Visitaremos suas ruelas, passagens e 

pátios no bairro medieval localizado à margem esquerda do Rio Salzach. Passaremos pela famosa rua de 

pedestres Getreidegasse, onde no número 9 foi a casa onde nasceu Mozart. Passaremos pelo antigo 

mercado, a praça Mozart, o Carrilhão, a Praça da Catedral e diversos palácios. Tarde livre.Continuação até 

Munique. Jantar. 

 

13º. Dia 15 agosto – 2ª.feira - MUNIQUE  

Café da manhã. Saída para um tour panorâmico pela cidade de Munique, palco da principal festa alemã, a 

famosa Oktoberfest.  Munique é extremamente rica em história e cultura. Durante a nossa visita panorâmica 

pela cidade veremos: a bela Marienplatz, com a coluna de Santa Maria; a Neu Rathaus, a nova prefeitura em 

estilo neogótico; a Altes Rathaus, a antiga prefeitura; a majestosa Frauenkirche, catedral de Nossa Senhora; 

a Igreja de St. Peter, a mais antiga da cidade; o magnífico Residenz, antiga residência dos Reis da Baviera e o 

Deutsches Museum, com a fama de ser o maior do mundo no âmbito científico e tecnológico. No tempo 

livre, sugerimos um passeio pelo agitado e festivo calçadão da cidade. À noite, sugerimos um jantar 

(opcional) na cervejaria Augustiner Braustuben, para aproveitar a típica atmosfera da Bavária com suas 

cervejas artesanais. Jantar. 

 

14º. Dia 16 agosto – 3ª.feira – MUNIQUE / SÃO PAULO 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto, para embarque com destino a São Paulo.  
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VALOR DO PACOTE TERRESTRE EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

 

Apartamento duplo a partir de ..........................................................US$ 5.825,00  

Suplemento para apto. individual......................................................US$  1.947,00    

PAGAMENTO 12 VEZES SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO   

  

 

Preço calculado para um mínimo de 15 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Hotéis categoria  4 estrelas  

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência  

• Gorjetas aos guias e motorista  

• Visitas e entradas conforme programa 

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail ,frigobar, etc 

• Bilhete Aéreo 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Taxas hoteleiras 

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Santander       

Agência 3829       

Conta corrente 13.003582-2      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Cláudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Fevereiro de 2023. 
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