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EUROPA JOVEM

PORTUGAL - ESPANHA - FRANÇA
1º Dia – Brasil / Lisboa
Sejam bem-vindos a Portugal. Nosso representante estará no aeroporto para levá-los ao hotel que estará disponível
para check-in a partir das 15h. A tarde será livre. Para o jantar (não incluído), sugerimos um dos típicos restaurantes de
Fado em Lisboa, lá é possível ouvir amúsica tradicional de Lisboa.
2º Dia - Lisboa/Vila de Sintra/Cascais/Estoril/Lisboa
Café da manhã. Às 09h o seu motorista vai encontrá-lo no hall do hotel para iniciar a visita panorâmica da cidade de
Lisboa. Chegaremos em Belém, onde se encontra o Mosteiro dos Jerónimos do século XVI, Patrimônio Mundial da
UNESCO. Visitaremos a Fábrica do Pastel de Belém, datada de 1837, para saborear os famosos pastéis de Belém. A
seguir, parada para fotos na Torre de Belém. Seguiremos depois até a Vila de Sintra, Patrimônio Mundial da UNESCO,
tempo livre para passear e conhecer o local. Dica Schultz: visite o café Piriquita, no centro da Vila, e prove os deliciosos
doces “travesseiro e queijada de Sintra” (não incluído). Em horário a ser informado, continuaremos para Cascais e no
retorno a Lisboa passaremos por Estoril. Chegada ao hotel. Noite livre.
3º Dia - Lisboa/Serra da Arrábida/Évora
Após o café da manhã, iniciaremos o nosso passeio pelo estuário do Tejo até chegarmos ao Parque Natural da Serra da
Arrábida, com os seus 400 metros de altura, de onde teremos uma das paisagens mais deslumbrantes da costa
portuguesa. Aprecie as pequenas enseadas de areia e a vista para a península de Troia. Continuaremos pelas belas
paisagens de vinhas e oliveiras até chegarmos a região do Alentejo. Visitaremos uma vinícola, onde teremos incluída
uma degustação de vinhos. Chegaremos a Évora, cidade Patrimônio Mundial da Humanidade. Tempo para visitar o
centro histórico, o templo Romano de Diana e a capela dos ossos (opcional, não incluído). Hospedagem.
4º Dia - Évora/Cáceres/Madri
Após o café da manhã, sairemos até Madri, nossa primeira parada é em Cáceres na Estremadura. Cidade fundada
pelos romanos, no seu centro histórico podemos admirar uma mistura arquitetônica de estilos que vão desde o gótico ao
renascentista, com ruas medievais, casas fortificadas e Palácios. Seguiremos para Madri. Chegada e hospedagem.
5º Dia - Madri/Toledo/Madri
Após o café da manhã, visitaremos a histórica cidade de Toledo, protegida pelo Rio Tejo, é uma das cidades
espanholas com a maior riqueza de monumentos, igrejas, palácios, fortalezas, mesquitas e sinagogas. Esta grande
diversidade de estilos artísticos faz desta antiga cidade um verdadeiro museu a céu aberto, que a levou a ser declarada
Patrimônio da Humanidade. Tempo livre. Regressaremos a Madri e teremos incluída uma visita panorâmica da cidade,
pelos locais mais emblemáticos, a Porta do Sol, o Passeio da Castelhana, a Plaza Castilha, o jardim do Retiro e a Plaza
de Cibeles. A visita termina na Plaza Mayor, onde você terá tempo livre para passear e desfrutar da cidade, regresso
livre ao hotel. Hospedagem.
6º Dia - Madri
Café da manhã e dia livre para passeios e visitas por conta própria. Dica Schultz (opcional, não incluído): visite o Parque
del Retiro, o Mercado de San Miguel Museu do Prado, Estádio do Real Madrid Santiago Bérnabeu. Hospedagem.
7º Dia - Madri/Barcelona – Comboio AVE
Café da manhã. Em hora a informar, traslado à estação de trem para embarcar em Trem AVE para Barcelona, a
segunda maior cidade de Espanha, cheia de vida e cultura, que encanta os turistas que procuram história, arte e
diversão. O motorista estará a sua espera na estação para fazer uma visita panorâmica, você vai descobrir a arquitetura
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sobrenatural que se encontra por toda a cidade, conhecerá os bairros de Corts e Pedralbes, a Sagrada Família e a
Catedral (ingressos não incluídos). Não deixe de provar a gastronomia catalã e os pratos populares como escalivada e
escudella i carn d’olla com maravilhosos vinhos (não incluídos). Hospedagem.
8º Dia - Barcelona
Café da manhã. Dia livre para visitar a cidade por conta própria, vá nas ramblas, visite as obras de Gaudí ou passeie no
parque Montjuic.
9º Dia – Barcelona / Montpellier/ Lyon
Café da manhã. Seguiremos cedo em viajem até Montpellier em ônibus. Montpellier tem 106 edifícios classificados ou
inscritos Monumento Histórico Chegada e tempo livre para almoço no centro histórico. Chegada a Lyon do final de día.
10º Dia – Lyon / Beaune / Paris
Café da manhã. Seguiremos cedo em viajem até Beaune em ônibus A cidade conserva seu capacete histórico cercado
por uma parede. Seu principal monumento histórico-artístico é o Hôtel-Dieu de Beaune (1443). Entre seus monumentos
religiosos destacam a igreja colegiada de Notre-Dame e a igreja de San Nicolás. Tempo livre para el almorço. Chegada
a Paris e hospedagem.
11º Dia – Paris
Café de manha. Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você poderá passear, caso deseje, pelos seus belos
jardins ou visitar seu interior. Depois disso translado ao bairro boêmio de Montmartre com seus artistas ao ar livre e
pequenos restaurantes onde podera almoçar. A tarde faremos uma visita panorâmica à cidade de Paris com guia local.
Retorno ao hotel. Caso deseje, poderá assistir de forma opcional ao Moulin Rouge, um espetáculo de variedades.
12º Dia – Paris / Brasil
Café de manha. Translado ao Aeroporto e fim de nossos serviços.

Pacote Inclui:
• Passagem aérea de ida e volta
• 11 noites de hospedagem com café da manhã
• Transporte em micro-ônibus ou ônibus
• Maleteiro, sendo 01 mala por pessoa
• Guia acompanhante da operadora
• Guia local para as visitas em Lisboa, Cascais, Barcelona e Paris
• Assistência nos serviços em Toledo e Madrid
• Traslados de chegada e saída
• Entrada e degustação, Arrabida
• Entrada Capilla de Lós Huesos, Évora
• Transporte de uma mala média por pessoa
• Guia acompanhante Rogetur (grupo mínimo de 15 pessoas)

Para jovens
de
18 a 39 anos

Preço por pessoa:
Aéreo: Sob consulta ( valor base R$3.400,00 )
Terrestre: EUR 2.200,00
Entrada de R$2.420 + 9x R$806 (valor base)
Valor total do investimento: R$13.000 (valor base)
Obs: Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio devido ao câmbio e passagem aérea.
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