Programação
Atualizado em 22 de setembro de 2017
PORTUGAL, ESPANHA, ITALIA E SUÍÇA:
Lisboa, Algarve, Fátima, Madri, Córdoba, Granada, Valência, Barcelona, Roma, Nápolis, Capri, Pompéia,
Assis, Siena, Florença, Veneza, Lugano, Lucerna, Berna e Zurich.

Dia 1º - 19/09/18 - BRASIL - LISBOA (H)
Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa.
Dia 2º - 20/09/18 - LISBOA / ALGARVE / VILA DO MOURA (H)
Chegada em Lisboa e traslado até Vila do Moura, passando pela região do Algarve, tempo livre em
Algarve para prosseguir com a viagem até Vila do Moura. Jantar e Acomodação.
Dia 3º - 21/09/18 - VILA DO MOURA / ALGARVE /LISBOA (AD)
Café da manhã. City Tour em Vila do Moura para conhecer suas belíssimas paisagens e após o almoço,
retorno a Lisboa.
Dia 4º - 22/09/18 - LISBOA (AD)
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o
Monumento aos Descobridores, o famoso e típico bairro Alfama, o Carmo, a famosa praça do Rossio, etc.
INCLUIR: Tour à Costa de Lisboa para conhecer as cidades Estoril, famosa por seu Cassino; Cascais,
povoado de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior, rodeada de uma frondosa serra, com
destaque para seus maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacional com suas famosas chaminés.
Acomodação.

Dia 5º - 23/09/18 - LISBOA - FÁTIMA - MADRI (AD)
Café da manhã. Saída para Fátima, cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem
realiza a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova da Iria. Continuação
para Madri. Chegada e tempo livre para um primeiro contato com a capital da Espanha. Acomodação.
Dia 6º - 24/09/18 - MADRI (AD)
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a
Calle Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas, a Calle Alcalá, Paseo do Prado e da
Castellana. INCLUIR: excursão para Toledo, onde realizaremos uma completa visita panorâmica,
passeando por suas ruas medievais e conheceremos sua catedral gótica do século XIII. Pela noite, poderá
assistir, opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco, para conhecer as raízes musicais da arte
espanhola. Acomodação.
Dia 7º - 25/09/18 - MADRI – CORDOBA - GRANADA (AD)
Café da manhã. Saída com destino à Córdoba onde visitaremos sua famosa Mesquita. Tempo livre para
almoço. Saída com destino à Granada. Jantar. À noite, visita ao típico bairro de Albaicín, e viver o
ambiente da terra andaluza, com sua música e seus bons vinhos.
Dia 8º - 26/09/18 - GRANADA / VALENCIA (450 km)
Café da manhã. Saída para realizar visita a cidade e à fabulosa Alhambra e os jardins do Generalife. Após
a visita, saída em onibus com destino à Alicante e Valencia. Chegada e acomodação.
Dia 9º - 27/09/18 - VALENCIA / BARCELONA (365 km)
Café da manhã. Saída para realizar um passeio panorâmico da cidade antes de prosseguirmos com
destino à Barcelona. Esta noite teremos um jantar no marco incomparável do Pueblo Espanhol, um dos
maiores atrativos da cidade, onde poderemos admirar uma réplica de todas as regiões da Espanha e seus
monumentos. Acomodação.
Dia 10º - 28/09/18 - BARCELONA x Ferry / ROMA
Café da manhã. Pela manhã, visita a cidade: bairro gótico, Catedral, Sagrada Família de Gaudí até chegar
a Montjuich onde poderemos desfrutar de uma bela vista panorâmica da cidade e do porto marítimo.
Almoço no belo marco do porto olímpico.
Tarde livre. Em horário a ser definido a tarde, traslado ao Porto para embarque no Navio com destino a
Roma. Pernoite a bordo com Pensão Completa.
Dia 11º - 29/09/18 - ROMA (MP)
Café da manhã. Desembarque, chegada e acomodação em Roma. Pela tarde realizaremos uma
interessante visita panorâmica que, com as explicações do nosso guia local, conheceremos mais da
história e dos principais edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, Trastevere.
Dia 12º - 30/09/18 - ROMA (MP)
Café da manhã. Hoje iremos fazer uma visita aos Museus Vaticanos com a Capela Sistina (máxima
consagração artística de Michelangelo) e a Basílica de São Pedro, a igreja católica mais importante do
mundo. Iremos também fazer um Tour pela Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e praças
mais belas da cidade, como a Praça do Panteão ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da
cidade, a Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

Dia 13º - 01/10/18 - ROMA (NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA) (AD)
Café da manhã. Excursão à Pompéia e os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade romana. A
continuação, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo
refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como a Marina Grande, as falésias, as
grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
Dia 14º - 02/10/18 - ROMA – ASSIS – SIENA - FLORENÇA (AD)
Após o café da manhã buffet partida para Assis. Visita desta bela e mística localidade com destaque para
a Basílica de S.Francisco, famosa pelos seus frescos e que abriga o túmulo e relíquias do fundador da
Ordem dos Franciscanos. Em hora a combinar saída em ônibus para almoço em restaurante local com
gastronomia da região da Umbria. Após o almoço partimos para Siena. Visita desta magnifica cidade
medieval, passando pela Piazza del Campo, onde se realiza o famoso Palio delle Contrade e pela
Catedral (sem entrada). Ao fim da tarde, continuamos para Florença. Jantar e hospedagem.
Dia 15º - 03/10/18 - FLORENÇA (AD)
Café da manhã. Visita guiada de Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um
dos principais centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de Santa Maria del
Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para
realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério onde se
encontram as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio
Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre
que pode ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os famosos mercados florentinos.
Acomodação.
Dia 16º - 04/10/18 - FLORENÇA - VENEZA (AD)
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a Cúpula de Santa
Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça São
Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas secretas
praças, onde encontrará infinitos detalhes que fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se
desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus
canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade.
Acomodação em Veneza Ilha.
Dia 17º - 05/10/18 - VENEZA – LUGANO - LUCERNA (AD)
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a chamada Itália Continental, paralela à cadeia de
montanhas dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação Helvética, percorrendo em primeiro lugar
a Suíça Italiana, conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo a belos povoados como Bellinzona
ou Lugano, para entrarmos posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma das cidades mais
bonitas da Europa Central. Tempo livre para conhecer seu centro histórico, onde destaca a Ponte da
Capela, a igreja dos Jesuítas e suas praças medievais com edifícios enfeitados com pinturas.
Acomodação em Lucerna.
Dia 18º - 06/10/18 - LUCERNA / BERNA / ZURIQUE (AD)
Café da manhã. Durante a manhã, tempo livre em Lucerna. Após o almoço, continuação a Zurique, mas
antes iremos fazer um tour pela cidade antiga de em Berna, capital da Suíça, um Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, e descobrir porque essa cidade entrou recentemente na lista das 10 cidades
com a melhor qualidade de vida. Continuaremos com nossa viagem até Zurique, na

desembocadura do rio Limmat no lado de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o centro mais
populoso da Suíça. Tempo livre na cidade em que hoje é o centro financeiro e econômico da
Confederação Helvética e onde se encontram os maiores bancos do país. Acomodação em Zurique.
Dia 19º - 07/10/18 - ZURIQUE / BRASIL (D)
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de
origem.

"Fim de nossos serviços"
CHECK IN

CHECK OUT

CITY

NO.NIGHTS
(17)

MEALS
(17)

19-SEP-2018
20-SEP-2018
22-SEP-2018
24-SEP-2018
25-SEP-2018
26-SEP-2018
27-SEP-2018

20-SEP-2018
22-SEP-2018
24-SEP-2018
25-SEP-2018
26-SEP-2018
27-SEP-2018
28-SEP-2018

VILA MOURA (ALGARVE)
LISBOA
MADRI
GRANADA
VALENCIA
BARCELONA
FERRY BARCELONA / ROMA

1
2
2
1
1
1
1

MP
MP
MP
MP
MP
BB
PC

28-SEP-2018
01-OCT-2018
03-OCT-2018
04-OCT-2018
05-OCT-2018

01-OCT-2018
03-OCT-2018
04-OCT-2018
05-OCT-2018
06-OCT-2018

ROMA
FLORENCIA
VENECIA / CANALES
LUCERNIA
ZURICH

3
2
1
1
1

MP
MP
MP
MP
MP

HOTEL NAME
VILA MOURA HOTEL
SANA LISBOA
NOVOTEL MADRID CENTER
MELIA GRANADA
SILKEN PUERTA DE VALENCIA
TRYP APOLO
CABINE EXTERNA DUPLA COM CAFÉ
DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR
DEI CONGRESSI
VILLA GABRIELLE D’ANUNZIO
CA DEI CONTI
GRAND HOTEL EUROPE
KAMEHA GRAND ZURICH

* Comidas: Inclui regime de meia pensão durante todo o itinerário + 3 almoços detalhados no programa.
Menus turísticos sem bebidas.
CIDADES / Nº DE REFEIÇÕES
JANTARES EM HOTEIS SEGUNDO QUADRO ACIMA / 16
BARCELONA - JANTAR NO PUEBLO ESPAÑOL / 01
BARCELONA ALMOÇO NO PUERTO OLIMPICO / 01
CAPRI. ALMOÇO EM RESTAURANTE / 01
UMBRIA ALMOÇO EM RESTAURANTE / 01
* Rota segundo solicitada
* Ônibus desde a chegada a Lisboa até a finalização em Zurique
* Guia acompanhante desde a chegada a Lisboa até a finalização em Zurique
* Visitas incluídas no roteiro:
CIDADE - VISITA - DETALHE ENTRADAS
ALGARVE - VISITA VILAMOURA E ALREDEDORES
LISBOA - VISITA PANORAMICA
LISBOA - HD SINTRA E ESTORIL - ENTRADA AO PALACIO EM SINTRA
MADRID - VISITA PANORAMICA
MADRID - MEIO DIA TOLEDO - ENTRADA A CATEDRAL
CORDOBA - VISITA CIDADE - MESQUITA/CATEDRAL
GRANADA - PASSEIO NOTURNO ALBAYZIN A PÉ
GRANADA - VISITA ALHAMBRA E GENERALIFE
VALENCIA - VISITA PANORAMICA
BARCELONA - JANTAR NO PUEBLO ESPAÑOL
BARCELONA - VISITA PANORAMICA

ROMA - VISITA PANORAMICA
ROMA - VISITA MUSEOS VATICANOS + ROMA BARROCA - MUSEUS VATICANOS E CAPELA SISTINA
ROMA - FULL DAY NAPOLES POMPEIA E CAPRI - ALISCAFO IDA E VOLTA + ENTRADAS POMPEIA, ALMOÇO INCL.
ASSIS - VISITA ASSIS
FLORENCIA - VISITA A PÉ FLORENÇA
BERNA - VISITA ORIENTAÇÃO
* Resto de visitas ou paradas em rota a realizar com o guia acompanhante
* Ferry noturno Barcelona – Roma segundo especificado na lista de hotéis
* Vaporetto Veneza
* Serviço de maleteiro nos hotéis. Uma maleta de tamanho standard por passageiro.

PREÇO POR PESSOA
(Apenas parte terrestre)
Apartamento duplo, triplo, casal: EUR 4.590,00
Apartamento single acrescentar: EUR 1.680,00
ESTE VALOR PODERÁ SOFRER REAJUSTE
Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior a vinte passageiros, se este número
não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou transferir a excursão para uma outra data. Em caso de cancelamento por
parte da organizadora será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente qualquer direito a devolução da
importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem; Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá
apresentar uma declaração medica, para que haja uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma (documento original com foto, não pode ser
xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha.
Fica implícito que o passageiro aceite na íntegra essas condições gerais e concorde com elas plenamente.

"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM"

Faça sua reserva online ou ligue para um de nossos operadores
Fones: (27) 3337.3214 / 3337.3125
PAULO ROBERTO CALABREZ

ONÍLIA CUCCO CALABREZ

TIM (27) 98116.6937
VIVO (27) 99873.7809

VIVO (27) 99967.7570

Site: www.oniliaturismo.com.br
E-mail: oniliaturismo@hotmail.com

