


Por mais de 40 anos, Tumlare vem oferecendo programas personalizados e de alta qualidade, sendo, atualmente, um dos maiores operadores 
europeus com uma das maiores redes de escritórios pela Europa.

Fundada em 1972, a Tumlare conta hoje com uma extensa rede de escritórios próprios nas principais cidades da Europa, América e Ásia. Nossos 
escritórios operacionais (Europa) e comerciais (Ásia e América) são interligados por uma rede interna que permite que possamos, aqui no Brasil, 
cotizar serviços em tempo real, sem os inconvenientes de fuso horário e atraso na informação. Esta linha de trabalho nos torna ágeis nas respostas às 
solicitações de nossos clientes e muito competitivos, uma vez que todas as nossas tarifas são negociadas em cada destino.

Na Tumlare, colocamos à sua disposição anos de experiência local em destinos turísticos na Europa. A cada cotação, disponibilizamos o apoio de nossa 
equipe de especialistas em operação para ajudar na criação de roteiros, seleção de hotéis, serviços e passeios sob medida. Além disso, toda essa 
informação é preparada em português para sua maior comodidade.

Como parte do grupo JTB, um dos mais importantes e sólidos grupos de turismo do mundo, nossos parceiros podem também usufruir de alto nível 
de confiabilidade e segurança.

   • Escritórios próprios por toda Europa;
   • Mais de 40 anos de experiência e solidez;
   • Sistema integrado de operação em tempo real;
   • Equipe altamente profissional e multilíngue em toda Europa;
   • Mesma qualidade de operação em todos os destinos;
   • Escritório próprio no Brasil, trabalhando no mesmo fuso horário e idioma, sem intermediários;
   • Mais de 20 anos de experiência atendendo passageiros do mercado brasileiro.

Por mais de 40 anos, Tumlare vem oferecendo programas personalizados e de alta qualidade, sendo, atualmente, um 
dos maiores operadores europeus com uma ampla redes de escritórios pela Europa.

The Preferred Destination Manager Specialist
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Compare os Diferenciais:

Hospedagem

Premium
Hotéis de categoria Primeira, Primeira 

Superior e Luxo bem localizados

Passeios e ingressos para as mais imperdíveis 
atrações e algumas refeições inclusas

Acompanha o grupo desde o primeiro até o 
último dia do tour na Europa

Bons hotéis de categoria Turística, Turística 
Superior e Primeira, com excelente relação 
qualidade/preço com bom acesso ao centro 

das cidades usando o transporte público

Passeios, alguns ingressos e algumas 
refeições inclusas

Acompanha o grupo desde o primeiro até o 
último dia do tour na Europa

Classic

Ingressos e
Refeições

Guia Brasileiro

NOTA IMPORTANTE: Por favor, fique atento ao ler o itinerário de cada Roteiro, nele destacamos quais dos passeios, ingressos e/ou refeições estão 
inclusos no Tour Premium e outras diferenças em relação ao Tour Classic. Em caso de dúvida sempre confira o quadro resumo de cada tour na seção ‘‘O 
que Inclui e sempre faz a diferença!’’ e na seção ‘‘Nossos preços não incluem’’.

Diferenciais dos Roteiros Premium e Classic

Padrão Tumlare que você já conhece. Roteiros desenvolvidos especialmente por quem conhece as necessidades e gostos dos passageiros 
brasileiros há mais de 20 anos.

Todos os tours oferecem hotéis de categoria primeira, primeira superior ou luxo bem localizados. Mínimo de duas noites nas principais 
cidades, onde o passageiro tem mais tempo e conforto para desfrutar dos atrativos que cada lugar tem a oferecer. Passeios e ingressos inclusos 
para as mais imperdíveis atrações, algumas refeições inclusas (conforme indicado em cada roteiro) o que tornam a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

O Guia Brasileiro acompanha o grupo desde o primeiro até o último dia do tour na Europa, inclusive no tempo livre, o que dá mais segurança 
e melhora o aproveitamento da viagem.

Novo jeito Tumlare de viajar. O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, com excelente relação qualidade/preço. 

Hospedagem em bons  hotéis de categoria turística, turística superior ou primeira com bom acesso ao centro das cidades usando o transporte 
público. Mínimo de duas noites nas principais cidades, onde o passageiro tem mais tempo e conforto para desfrutar dos atrativos que cada 
lugar tem a oferecer. Porém, com alguns ingressos e algumas refeições inclusas. Tudo para que você possa aproveitar o melhor da Europa!

O Guia Brasileiro acompanha o grupo desde o primeiro até o último dia do tour na Europa, inclusive no tempo livre, o que dá mais segurança 
e melhora o aproveitamento da viagem.

Fique atento ao ler o itinerário de cada Roteiro, nele destacamos quais passeios, ingressos e/ou refeições estão inclusos somente para 
passageiros do Tour Classic. Em caso de dúvida confira o quadro resumo de cada tour na seção ‘‘O que Inclui e sempre faz a diferença!’’

Roteiros Premium

Roteiros Classic



Roteiros Europeus com Guia Brasileiro by Tumlare
ALTA TEMPORADA E BAIXA TEMPORADA - MAIO DE 2016 - ABRIL DE 2017

A cada ano além de inovar com lançamento de novos roteiros, a Tumlare busca também aprimorar a apresentação de seus produtos, com catálogos e 
folhetos cada vez mais acessíveis e completos.

Uma das principais mudanças este ano é que nossos preços estarão disponibilizados exclusivamente por meio digital em nosso site, através de um link 
exclusivo para que você acesse a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Enquanto que, nesta versão impressa, você encontrará ainda mais informações disponíveis na página inicial de cada tour. Confira abaixo:

Tabela de Preços
Disponível apenas em versão digital através do nosso site, a nova tabela de 
preços traz em detalhes o valor de cada roteiro na versão Classic e Premium por 
passageiro em apartamento duplo, triplo e suplemento single em cada data de 
saída de cada roteiro.

Além disso, no canto superior direito você sempre terá a versão e data de 
lançamento de cada versão da tabela. Fique atento para sempre utilizar a 
tabela vigente. 

CÓDIGO DO PACOTE - Cada pacote agora possui um código 
específico. Este mesmo código está no índice e na TABELA DE 
PREÇOS, que este ano estará disponível para visualização ou 
download somente no site da TUMLARE.

SAÍDAS GARANTIDAS - A indicação das datas de saída é separada por 
Temporada: Alta Estação 2015, Baixa Estação 2015 e Baixa Estação 
2016. Além disto em vermelho você encontrará saídas que incluem 
datas festivas como Natal, Reveillon, Carnaval ou Semana Santa.

ROTEIRO RESUMO - Indicação do número de noites por cidade em cada 
roteiro bem como o número total de dias e noites nesta viagem. 

ABA DE DESTAQUE - Indica que existem saídas em datas festivas 
como Natal, Reveillon, Carnaval ou Semana Santa.

ABA TEMPORADA - Indica que existem saídas tanto para baixa 
e alta temporada.

ABA DE CATEGORIA - Indica que o roteiro pode ser realizado em 
ambas as categorias Premium (P) ou Classic(C).

DESTAQUES DO PACOTE - Para facilitar sua busca os ícones próximos 
ao título indicam os principais itens incluídos no roteiro.

MAPA - Mapa com as principais cidades visitadas no roteiro.
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Tumlare Sem Fronteiras
SAÍDA GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Setembro 18

SF1

Conhecer o mundo é o sonho de todos, mas para alguns, além da natural barreira do idioma estrangeiro para os brasileiros, há também 
obstáculos físicos a vencer. Mas nada pode deter um sonho.

A Tumlare disponibiliza no mercado brasileiro um formato inovador e especial de viagem, em um roteiro minuciosamente trabalhado para 
clientes especiais.

Nosso destino escolhido é a França, proporcionando serviços turísticos e a assistência de um médico local em “stand by” (em língua 
portuguesa) durante o tour para clientes com mobilidade reduzida e seus acompanhantes.

Um ônibus de turismo especificamente adaptado para o transporte de cadeirantes, acompanhados por um guia de turismo brasileiro (que 
fala a sua língua, o português, é claro) percorrem durante 10 dias de viagem o fantástico roteiro pelas maravilhosas atrações de Paris, 
Versailles, Giverny, Vale do Loire e Tours.

O exclusivo grupo de até 14 cadeirantes em suas próprias cadeiras e seus acompanhantes conhecem e se divertem juntos pelos caminhos 
da França. O ônibus possui espaço para 14 cadeirantes e 14 assentos regulares.

O roteiro inclui visitas a museus, palácios (Versailles e Louvre, que não poderiam faltar), castelos do Vale do Loire e belos jardins, além 
de bufê de café da manhã em todos os hotéis e algumas refeições incluídas no roteiro em elegantes restaurantes locais. Todo o roteiro foi 
muito bem planejado para atender aos clientes mais exigentes, com toda a segurança e tranquilidade, e dentro de suas possibilidades de 
locomoção. Guias locais fazem visitas comentadas (em português ou espanhol) das principais atrações turísticas.

Na compra do roteiro, a nossa equipe contatará o cliente e o seu respectivo médico a fim de obter as informações necessárias que serão 
repassadas a equipe médica na França.

Agora, todos os caminhos levam ao mundo, a começar pela França, que a Tumlare tornou mais fácil de conhecer até mesmo para quem 
achava que não era possível de encontrar um roteiro assim no Brasil.

6



1° DIA | BRASIL • PARIS
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Paris.

2° DIA | PARIS
Chegada em Paris. Traslado com Assistente local falando Português do aeroporto 
de Paris até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia acompanhante 
encontrará os passageiros no hotel. Hospedagem no hotel Pullman 
Montparnasse em apartamentos especialmente adaptados para pessoas em 
cadeiras de rodas. Dia livre para atividades independentes ou para descansar 
no hotel. Jantar INCLUSO de Boas Vindas no Restaurante “Justin” do hotel, onde 
será servido um menu de 3 pratos SEM bebidas.

3° DIA | PARIS
Após o café da manhã BUFFET no hotel, saída para visita de meio dia em ônibus 
privado especial para cadeirantes e Guia local falando Português. Neste dia, alem 
do Guia, o grupo será acompanhado por um médico local falando Português. 
Visita ao Museu do Louvre (INGRESSO INCLUSO) com serviço de audioguia 
INCLUSO e visita a Catedral de Notre-Dame (INGRESSO LIVRE). A visita guiada 
em cadeira de rodas ao Museu do Louvre envolve um percurso sem degraus. 
Os cadeirantes usarão alguns elevadores grandes e alguns elevadores pequenos 
para evitar as escadarias do Museu do Louvre. Almoço INCLUSO no Restaurante 
“Chai 33” ou similar, onde será servido um menu de 3 pratos SEM bebidas. 
Finalizado o almoço, visitaremos o Museu d’Orsay (INGRESSO INCLUSO) o qual 
abriga a maior coleção de obras Impressionistas do mundo, citando dentre elas 
obras de: Monet, Manet, Degas, Renoir, Cézanne, Seurat, Sisley, Gauguin e Van 
Gogh. Retorno ao hotel e restante do dia livre. à noite, saída para Jantar INCLUSO 
na Brasserie “La Lorraine” ou similar, onde será servido um menu de 3 pratos 
SEM bebidas. Finalizado o jantar, retorno ao hotel.

4° DIA | PARIS • VERSALHES • PARIS
Após o café da manhã BUFFET no hotel, saída para Versalhes em ônibus privativo 
especial para cadeirantes, com Guia local falando Português. Versalhes está 
localizada a 22 quilômetros de Paris. Chegada em Versalhes e visita ao Palácio 
e seus belos Jardins (INGRESSO INCLUSO). almoço INCLUSO no Restaurante “La 
Petite Venise” em Versalhes ou similar, onde será servido um menu de 3 pratos 
SEM bebidas. Finalizado o almoço, retornaremos ao hotel em Paris. à noite, 
Jantar INCLUSO no Restaurante 58 Tour Eiffel ou similar, onde será servido o 
menu ópera com 3 pratos SEM bebidas. Finalizado o jantar, retorno ao hotel.

5° DIA | PARIS • GIVERNY • PARIS
Café da manhã BUFFET no hotel. Pela manhã saída em ônibus privado especial 
para cadeirantes para um passeio de dia inteiro a Giverny com Guia local falando 
Português . A cidade de Giverny fica localizada a 73 quilômetros de Paris. Na 
cidade, admiraremos os belos Jardins da Casa de Monet (INGRESSO INCLUSO), 
no entanto a Casa de Monet não é acessível para cadeirantes pois possui alguns 
degraus em sua entrada, além dela ser pequena e com muitas escadas em seu 
interior. Como ir a Giverny e não visitar também o Museu dos Impressionistas, 
visita a este Museu com INGRESSO INCLUSO que abriga uma vasta coleção da 
época. Retornaremos para Paris, e almoçaremos no Restaurante “Le Cafe du 
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Commerce” ou similar (almoço INCLUSO), onde será servido um menu de 3 
pratos SEM bebidas. Em seguida visita ao Museu Militar (INGRESSO INCLUSO) 
em Invalides. O Hospital dos Inválidos não é acessível a cadeirantes onde se 
encontra o túmulo de Napoleão, porém pode-se admirá-lo desde a bancada no 
piso superior. Retorno ao hotel e restante do dia livre. à noite,saída para Jantar 
INCLUSO no Restaurante “Cafe Beaubourg” ou similar, onde será servido um 
menu de 3 pratos SEM bebidas. Finalizado o jantar, retorno ao hotel.

6° DIA | PARIS • TOURS
Café da manhã BUFFET no hotel. Sairemos de Paris em direção à cidade de 
Tours em ônibus privado especial para cadeirantes com Guia e médico local 
falando Português. Esta cidade está localizada a 237 quilômetros de Paris. 
No trajeto haverá paradas em postos especiais para cadeirantes. Chegada 
em Tours e acomodação no Hotel Clarion Chateau Belmont. O almoço 
será servido no Restaurante do hotel (almoço INCLUSO), com menu de 3 
pratos SEM bebidas. Restante do dia livre para descansar ou desfrutar deste 
confortável hotel. À noite, Jantar INCLUSO no Restaurante do hotel com 
menu de 3 pratos SEM bebidas.

7° DIA | TOURS • CASTELO AZAY-LE-RIDEAU • TOURS
Café da manhã BUFFET no hotel. Em seguida, faremos uma visita de meio dia pela 
cidade de Tours em ônibus privado especial para cadeirantes e Guia local falando 
Português. Tours, cidade de Arte e de História, com as suas ruas medievais 
rodeadas de praças, de casas com vigas de madeira em estilo enxaimel, e por 
ruas pavimentadas, é uma cidade cheia de encanto. Tours é famosa por suas 
muitas pontes que cruzam o rio Loire, dentre elas, a Ponte Wilson. Visitaremos 
a Catedral Saint Gatien (INGRESSO LIVRE), belíssimo exemplar de arquitetura 
gótica. O Vale do Loire é conhecido como o Jardim da França e o Berço da Língua 
Francesa. Vale também realçar a qualidade do seu patrimônio arquitetônico em 
especial pelos seus mundialmente famosos Castelos, como o Castelo Azay-le-
Rideau, Chenonceau e Chambord. Ao término da visita, visitaremos o Castelo 
Azay-le-Rideau (INGRESSO INCLUSO) localizado na cidade do mesmo nome que 
fica a 26 kilometros da cidade de Tours. A visita será no piso térreo do Castelo 
onde é permitido o acesso a cadeirantes porém existem alguns degraus para 
adentrar ao Castelo. No entanto seus belos jardins são totalmente acessíveis. 
O Castelo Azay-leRideau na cidade de mesmo nome, foi construído durante o 
reinado de Francisco I por um financista rico que pretendia estabelecer seu novo 
título de nobreza. Uma pequena jóia dos primeiros sinais da época renascentista 
francesa decorado com pedras esculpidas. O Castelo foi embelezado ao longo 
dos séculos por gerações sucessivas, além de apresentar um jardim paisagístico 
de estilo Inglês. A seguir retornaremos até Tours para almoçar no Restaurante 
“La Terrasse” ou similar (almoço INCLUSO), onde será servido um menu de 3 
pratos SEM bebidas.Finalizado o almoço, regresso ao hotel e restante do dia livre 
para descansar ou desfrutar deste confortável hotel. à noite, Jantar INCLUSO no 
Restaurante do hotel com menu de 3 pratos SEM bebidas.

8° DIA | TOURS • PASSEIO DE BARCO PELO RIO CHER • CASTELO DE 
CHENONCEAU • TOURS
Café da manhã BUFFET no hotel. Em seguida partida rumo à cidade de Chisseaux 

em ônibus privado especial para cadeirantes e Guia local falando Português onde 
faremos um passeio de barco de cinquenta minutos pelo Rio Cher (INGRESSO 
INCLUSO). A cidade de Chisseaux fica localizada a 49 quilômetros de Tours. O 
barco Ambacia, no qual será feito o passeio, tem uma capacidade total para 
receber 75 pessoas, e acomoda até 12 cadeirantes confortavelmente em suas 
cadeiras de rodas. O pier é acessível aos cadeirantes e suas cadeiras de rodas. 
Ao término do passeio, continuaremos em direção a cidade de Chenonceaux, 
localizada a 2,6 quilômetros de Chisseaux. Visitaremos o piso térreo do Castelo 
de Chenonceau (INGRESSO INCLUSO) e seus maravilhosos jardins. O Castelo, 
que os franceses também o conhecem como Castelo das Sete Damas, é um 
palácio cuja fortificação remonta a um pequeno Castelo erguido no século 
XIII. De volta à cidade de Tours, almoço INCLUSO no Restaurante “La Touraine” 
ou similar, onde será servido um menu de 3 pratos SEM bebidas. Finalizado o 
almoço, retorno ao hotel. Restante do dia livre para atividades independentes. 
À noite saída do hotel para Jantar INCLUSO no Restaurante “Charles Barrier” ou 
similar, onde será servido um menu de 3 pratos SEM bebidas. Finalizado o jantar, 
retorno ao hotel.

9° DIA | TOURS • CASTELO DE CHAMBORD • PARIS
Saída de Tours após o café da manhã BUFFET no hotel em direção a Paris em 
ônibus privado especial para cadeirantes e Guia local falando Português, com 
parada para fotografar e visitar o piso térreo do Castelo de Chambord, assim 
como seus extensos Jardins (INGRESSO INCLUSO). O Castelo fica localizado na 
cidade do mesmo nome a 73 quilômetros de Tours e é um dos mais conhecidos 
Castelos do mundo devido a sua distinta arquitetura em estilo Renascentista 
francês que combina as formas medievais francesas tradicionais com as 
estruturas clássicas italianas. Embora seja o maior Castelo do Vale do Rio 
Loire, foi construído apenas para servir de pavilhão de caça para Francisco I de 
França, que manC-NIC INCLUSO) admirando este belo exemplar de arquitetura. 
Finalizado o pic-nic, continuação da viagem com destino a Paris, distante 176 
quilômetros do Castelo de Chambord. Na chegada a Paris acomodação no 
Hotel Ptinha a sua residência no Castelo de Blois e no Castelo de Amboise. 
Ao término da visita, faremos um pic-nic (PIullman Montparnasse. Restante 
do dia livre para atividades independentes. à noite saída do hotel para Jantar 
INCLUSO no fabuloso Restaurante “Les Ombres” ou similar com vista para a 
Torre Eiffel, onde será servido um menu de 3 pratos SEM bebidas. Finalizado o 
jantar, retorno ao hotel.

10° DIA | PARIS • MARNE-LA-VALLÉE • PARIS
Café da manhã BUFFET no hotel. No final da manhã saída em ônibus especial 
para cadeirantes e Guia local falando Português, em direção a Marne-la-Vallée 
(distante 26 quilômetros de Paris) para um dia de compras no Shopping La Vallée 
Village (TRASLADO INCLUSO) . almoço e Jantar NÃO INCLUSOS. à tarde, retorno 
ao hotel em Paris e tempo livre para descansar. Possibilidade de compra de um 
Tour opcional a um cabaré francés: Moulin Rouge ou Lido.

11° DIA | PARIS • BRASIL
Traslado com Assistente local falando Português do hotel até o aeroporto de 
Paris INCLUSO.
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CONHEÇA DETALHES DE ACESSIBILIDADE 
PARA AS PRINCIPAIS ATRAÇÕES DESSE ROTEIRO:

CATEDRAL NOTRE-DAME

Notre Dame é talvez a mais famosa igreja gótica do mundo. O acesso para cadeirantes na Catedral de Notre Dame é possível através do pequeno degrau de 2 
polegadas no lado esquerdo do prédio. Uma vez que você está dentro, siga o seu guia para aproveitar melhor sua visita. A visita guiada dá a volta ao altar, mas você 
pode precisar de ajuda para subir e descer os três degraus. Não há elevador para visitar as torres. Perguntas mais frequentes:

1. Existe uma entrada acessível? Sim
2. Onde ela está localizada? A entrada principal fica na parte da frente do prédio, no lado oeste do edifício.
3. Existem degraus para entrar no prédio? Um degrau de 18 centímetros.
4. Existe uma rampa ou elevador para chegar em torno dos degraus? Não
5. E como é a porta: empurrar/puxar, rotativa ou automatizada por um botão? A porta é de empurrar/puxar.
6. Onde é o lugar mais próximo para o desembarque das pessoas? Diretamente em frente a igreja na Rue d’Arcole
7. Há pedras ou ladeiras que levam à entrada? Sim
8. Em termos de porcentagem o que pode ser visto nesta atração sem ter que subir degraus? 70% se passar pelo pequeno degrau logo na entrada onde não há rampas.
9. Quais são os espaços que não são acessíveis a cadeirantes? O altar possui 3 degraus para cima. Quase todas as capelas laterais têm um degrau para cima. E o acesso 
à Torre é feito por 400 degraus.
10. Há cadeiras de rodas para alugar/pegar emprestada? Não.
11. Existe um banheiro acessível? Não
12. E a porta tem largura suficiente para uma cadeira de rodas? Não
13. Existem barras de apoio? Não
14. Existe um espaço para colocar uma cadeira de rodas ao lado do vaso sanitário? Não
15. Existem visitas guiadas que não seja necessário subir degraus? As visitas guiadas são feitas em espaços onde existem 3 degraus.

A área em frente à Catedral de Notre Dame é plana, com recortes nas calçadas. Posicionando-se a frente da catedral de Notre Dame, a entrada é normalmente à 
direita e a saída é do lado esquerdo. Cadeiras de rodas devem utilizar a saída para ir e vir. Existem três degraus para chegar até o altar. A distância entre o ponto de 
desembarque e a saída da catedral a qual é acessível a cadeira de rodas é de 30 metros.

PALÁCIO DE VERSALHES

O Palácio de Versalhes é um dos mais magníficos da Europa e vale uma visita. O acesso a cadeira de rodas no Palácio de Versalhes é pelo menos parcialmente possível 
em todos os três edifícios: o Palácio, o Grand Trianon e o Petit Trianon. Os Jardins Franceses e Ingleses são ise ntos de de graus e de superfície relativamente plana, 
tornando-se possível para os usuários de cadeiras de rodas. Leva-se o dia todo se visitarmos o Palácio bem como seus jardins. Aproximadamente 5 horas de duração 
no total nos locais acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. A entrada de cadeira de rodas para o Palácio de Versalhes é encontrada logo depois do portão 
principal no lado esquerdo do pátio. Existem cerca de 200 metros de paralelepípedos entre o portão da frente e da entrada do edifício. A passagem por este portão 
será liberada pelo guarda de segurança local e o desembarque será feito na entrada do edifício. Em seguida uma pessoa da equipe do palácio irá escoltar o grupo 
juntamente com o guia local até a rampa. A abordagem para o Palácio de Versalhes é sobre algumas pedras dispostas irregularmente, mas não deve representar um 
grande problema para os visitantes de cadeira de rodas. O interior do Palácio de Versalhes é acessível a cadeira de rodas através de rampas e um elevador. Ao entrar 
no prédio, seu guia irá lhe dar um audioguia e um mapa. Sua visita vai começar no piso térreo, onde se pode visitar várias alas cheias de retratos. Ao chegar à última 
sala, no piso térreo, o guia levará o grupo até uma área privada para tomar um elevador que leva ao andar superior. O piso superior é livre de degraus. Depois de 
atravessar o pátio, entraremos no prédio e desceremos a rampa para cadeiras de rodas.

JARDINS DE VERSALHES

Uma dica valiosa, traga seu próprio fone de ouvido, assim suas mãos estarão livres para movimentar a sua cadeira de rodas. O acesso a cadeira de rodas para o 
Palácio de Versa-. lhes ao piso superior é feito por um elevador. Depois de terminar a turnê do Palácio, vamos visitar os jardins e os dois edifícios na parte de trás da 
propriedade, o Grand Trianon e o Petit Trianon. Os jardins são absolutamente enormes e envolvem longas distâncias. Permita-se pelo menos 2 horas para visitar os 
jardins de Versalhes. O Grand Trianon e o Petit Trianon estão localizados a mais de um quilômetro de distância do Palácio. O Grand Trianon tem uma rampa na entrada 
e em seu interior não há degraus. Já no Petit Trianon o piso térreo é acessível, mas não há elevador para o piso superior. O Jardim Inglês atrás do Petit Trianon é um 
estilo completamente diferente do Jardim Francês encontrado no resto da propriedade. Os Jardins franceses estão dispostos em linhas geométricas, enquanto o 
Jardim Inglês parece mais natural. Veremos o Jardim Inglês e o Hamlet da rainha - que é a parte favorita de Versalhes. O grande edifício Trianon tem paralelepípedos 
que cobrem o pátio em frente a ele e seu acesso se dá por uma rampa. A rota mais acessível do Petit Trianon até o Hamlet da rainha é ao longo do lado direito do 
Jardim Inglês. O percurso é de 550 metros de comprimento. Os caminhos do jardim são fáceis para usuários de cadeiras de rodas. Algumas áreas do jardim Inglês 
não são tão acessíveis.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu do Louvre em Paris;
• Serviço de audioguia INCLUSO no Museu do Louvre em Paris;
• Visita INCLUSA à Catedral de Notre-Dame em Paris (INGRESSO LIVRE);
• Ingresso INCLUSO no Palácio de Versalhes em Versalhes;
• Ingresso INCLUSO nos Jardins do Palácio de Versalhes em Versalhes;
• Ingresso INCLUSO no Museu d’Orsay em Paris;
• Ingresso INCLUSO aos Jardins da Casa de Claude Monet em Giverny;
• Ingresso INCLUSO ao Museu dos Impressionistas em Giverny;
• Ingresso INCLUSO ao Museu Militar nos Invalides em Paris;
• Visita INCLUSA à Catedral de Saint-Gatien em Tours (INGRESSO LIVRE);
• Ingresso INCLUSO no Castelo Azay-le-Rideau na cidade do mesmo nome 

no Vale do Loire;
• Ingresso INCLUSO no passeio de barco de cinquenta minutos pelo Rio 

Cher na cidade de Chisseaux;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Chenonceau na cidade de Chenonceaux 

no Vale do Loire;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Chambord e Jardins, na cidade de 

Chambord no Vale do Loire;
• Visita INCLUSA de dia inteiro para compras no Shopping La Vallée Village, 

na cidade de Marne-la-Vallée;

• 15 refeições INCLUSAS: 05 jantares em Paris, 03 jantares em Tours, 02 
almoços em Paris, 01 almoço em Versalhes, 03 almoços em Tours e 01 
pic-nic em Chambord.

• Ônibus privado especial para cadeirantes com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante local falando Português desde o dia da chegada até 
o último dia em Paris INCLUSO.

• Assistência de médico local falando Português que estará a disposição 
sempre que seja necessário.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.

Hospedagem

Refeições

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Médico

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

TOUR PREMIUM
TUMLARE SEM FRONTEIRA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições inclusas (conforme indicado abaixo), o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.
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HOTÉIS TUMLARE SEM FRONTEIRAS O PACOTE NÃO INCLUI
CIDADE  HOTEL   CAT

Paris  Pullman Montparnasse  PS
Tours  Alliance Tours Centre  P

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Paris e de Paris até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde (obrigatório) /bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, Lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluído;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis confirmadas para esse 

Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta brochura.
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Torre de Belém em Lisboa

O Melhor da
Península Ibérica



ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

17 DE ABRIL 2017
SAÍDA COM SEMANA SANTA EM FÁTIMA.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • LISBOA (PORTUGAL)
Apresentação no aeroporto com destino a Lisboa.

2° DIA | LISBOA
Chegada a Lisboa, a belíssima capital de Portugal. Lisboa é, simultaneamente, a 
capital e a maior cidade de Portugal. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de 
Lisboa até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará 
os passageiros no Hotel.

3° DIA | LISBOA
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. Saída 
para visita panorâmica de meio dia por Lisboa, conhecendo os principais pontos 
turísticos da cidade: o Bairro Baixo, a Praça do Marquês do Pombal, o Parque 
Eduardo VII, a Praça do Rossio, o Bairro da Alfama com suas ruas estreitas, o 
Monumento aos Descobridores, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. 
Passaremos pelo Mosteiro dos Jerônimos e visitaremos o Museu dos Coches 
(ENTRADA INCLUSA) para vermos a maior coleção do mundo de carros e 
carruagens antigas. Após a visita ao Museu, faremos uma parada “estratégica” 
na Fábrica de Pastéis de Belém, que fica ao lado do Museu dos Coches, onde 
degustaremos (INCLUSO) um delicioso pastel de Belém com uma “bica”= 
cafezinho expresso. O passeio termina no hotel. Tarde livre. À noite, JANTAR com 
Bacalhau  INCLUSO no Tour Premium no Bairro Alto e retorno ao hotel.

4° DIA | LISBOA • ESTORIL • CASCAIS • SINTRA • LISBOA
Após o café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium, 
saída para passeio panorâmico de dia inteiro por Estoril, Cascais e Sintra. 
Veremos a desembocadura do Rio Tejo e continuaremos até Estoril, um luxuoso 

Portugal e Santiago de Compostela

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho 05* e 26*
Julho 10*e 24*
Agosto 07* e 21*
Setembro 04*e 18*

Baixa Temporada 2017
Abril 17*
SAÍDA COM SEMANA SANTA EM FÁTIMA

Portugal e Espanha

PI1

Porto

PC

PC

PC

PC

PC

PC

P: Premium
C: Classic

Roteiro em Resumo
11 dias e 9 noites

Lisboa - 3 noites
Fátima - 1 noite
Braga - 1 noite
Santiago de
Compostela - 1 noite
Porto - 3 noites

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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núcleo residencial e cosmopolita, com destaque para seu cassino e os charmosos 
jardins. Prosseguiremos até Cascais, com tempo livre para apreciarmos o mar 
e uma bela vista da fortaleza que protege a cidade. Visita a Sintra, cidade que 
encantou reis e inspirou poetas. Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO). 
Regresso a Lisboa e hospedagem.

5° DIA | LISBOA • ÓBIDOS • BATALHA • ALCOBAÇA • FÁTIMA
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium e 
saída com destino a Fátima. Durante o percurso faremos uma parada em 
óbidos, pequeno povoado muito pitoresco, com suas ruas brancas, seu castelo e 
pequenas lojas. Finalizada a visita a óbidos continuaremos com destino a cidade 
de Batalha, imenso mosteiro que comemora a batalha que deu a Independência 
de Portugal em relação ao Reino de Castelha. Visita ao Mosteiro de Batalha com 
ENTRADA INCLUSA. Antes de chegar em Fátima passaremos por Alcobaça cidade 
que presenciou o grande amor entre Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Chegada 
em Fátima. No hotel, JANTAR INCLUSO no Tour Premium.

6° DIA | FÁTIMA • COIMBRA • AVEIRO • BRAGA
Após café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium, 
saída para a cidade de Braga. Durante a viagem, passaremos por Coimbra 
para visitarmos a Biblioteca da antiga Universidade (ENTRADA INCLUSA). Esta 
instituição portuguesa de ensino superior foi fundada em 1290 pelo Rei Dionísio 
(Dinis), o Lavrador, apenas um século depois da fundação da nação portuguesa. 
Esta é a Universidade mais antiga de Portugal e a mais conhecida fora de suas 
fronteiras. Continuaremos a nossa viagem passando por Aveiro, cidade famosa 
por seus canais e pelo delicioso doce regional “ ovos - moles “. Finalmente 
chegaremos à cidade de Braga.

7° DIA | BRAGA • VIANA DO CASTELO • SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium e 
saída para visita panorâmica por Braga, onde subiremos ao Santuário do Bom 
Jesus no funicular mais antigo da Europa, com funcionamento à base de motor 
a água. O santuário é belíssimo. As flores e os azulejos que adornam a escadaria 
também são de uma grande beleza. Almoçaremos (ALMOÇO INCLUSO no Tour 
Premium) em um tradicional Restaurante do Minho onde a comida é muito boa 
e farta. Finalizada a visita continuaremos com destino a Santiago de Compostela 
com breve parada na famosa Viana do Castelo, que conta com uma fortaleza 
e um importante porto de pescadores. Chegada em Santiago de Compostela.

8° DIA | SANTIAGO DE COMPOSTELA • GUIMARÃES • PORTO
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour 
Premium, saída para caminharmos por uma das cidades com mais história 
da Europa. Desde a Idade Média, Santiago de Compostela é a parada final de 
todos os peregrinos que visitam o túmulo de São Tiago. Visita à famosa Praça 
do Obradoiro, com entrada em sua Catedral. Finalizada a visita continuação 
com destino ao Porto com parada na cidade de Guimarães, a primeira capital 
de Portugal, onde faremos uma visita panorâmica ao Palácio dos Duques de 
Bragança (ENTRADA INCLUSA). Chegada no Porto.

9° DIA | PORTO
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour 
Premium, visita panorâmica à cidade do Porto. Esta cidade é a segunda cidade 
mais importante do país, seu centro é Patrimônio da Humanidade. Passaremos 
pela Ribeira, pelo Castelo do Queijo e pela Praça da Liberdade, onde se encontra 
a estátua de Dom Pedro IV de Portugal (Dom Pedro I do Brasil). Visita a uma 
bodega, onde será explicado como são produzidos os famosos vinhos do Porto 
(ENTRADA INCLUSA). A tarde será livre para continuar descobrindo esta bela 
cidade e para fazer compras no seu variado comércio.

10° DIA | PORTO • PESO DA RÉGUA • PORTO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. Saída 
para visitar Peso da Régua, indo pelo Vale do Rio d’Ouro, seguiremos viagem 
por belas e charmosas paisagens até Pinhão, onde um trem local nos levará a 
Peso da Régua (percurso de aproximadamente 30 minutos), conhecida por 
ladeiras e vales repletos de vinhedos. Em Peso da Régua, encontra-se a sede do 
Instituto do Vinho do Porto, organização fundada em 1932 e que se encarrega 
de controlar a qualidade da produção dos vinhos da região. Finalizada a visita 
regresso ao Porto.

11° DIA | PORTO • BRASIL
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour 
Premium, traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Porto INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Madri
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu dos Coches;
• Ingresso INCLUSO na Biblioteca da Antiga Universidade de Coimbra;
• Visita INCLUSA a uma bodega de Vinho do Porto na cidade do Porto;
• Visita INCLUSA ao Palácio dos Duques de Bragança em Guimarães;
• Visita INCLUSA ao Mosteiro de Batalha.

• 03 refeições INCLUSAS: 01 jantar em Lisboa com Bacalhau, 01 jantar em 
Fátima e 01 almoço no Minho;

• Degustação INCLUSA de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” = 
cafezinho expresso em Lisboa.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
PORTUGAL E SANTIAGO DE COMPOSTELA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições inclusas (conforme indicado abaixo), o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT

Lisboa  Mundial  P
Fátima  Santa Maria P
Braga  Mercure Braga Centro P
Santiago de
Compostela  AC Palacio del Carmen PS
Porto  Crowne Plaza 
  (Ex - Tiara Atlantic Porto) PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Lisboa e de 
Porto até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Hospedagem

Refeições

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

Tradicionais Sardinhas à moda Portuguesa

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.
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TOUR CLASSIC
PORTUGAL E SANTIAGO DE COMPOSTELA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã AMERICANO ou 
CONTINENTAL, dependendo do hotel.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu dos Coches;
• Ingresso INCLUSO na Biblioteca da Antiga Universidade de Coimbra;
• Visita INCLUSA a uma bodega de Vinho do Porto na cidade do Porto;
• Visita INCLUSA ao Palácio dos Duques de Bragança em Guimarães;
• Visita INCLUSA ao Mosteiro de Batalha.

• Degustação INCLUSA de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” = 
cafezinho expresso em Lisboa.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE. 

CIDADE  HOTEL   CAT

Lisboa  Hotel Roma  T
Fátima  São José  T
Braga  João Paulo 2º T
  Confort Inn Braga T
Santiago de
Compostela  Exe Area Central 
  Hotel Congreso T
Porto  Bessa Porto  T
  Ac Porto  T
  Quality Inn
  Praça da Batalha T
  HF Tuela Porto T

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como inclusas 
no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Lisboa e de 
Porto até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

Hospedagem

Refeições

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

Alcazar de Segóvia

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

17 DE ABRIL 2017
SAÍDA COM SEMANA SANTA EM FÁTIMA.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • LISBOA (PORTUGAL)
Apresentação no aeroporto com destino a Lisboa.

2° DIA | LISBOA
Chegada a Lisboa, a belíssima capital de Portugal. Lisboa é, simultaneamente, 
a capital e a maior cidade de Portugal. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto 
de Lisboa até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | LISBOA
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. 
Saída para visita panorâmica de meio dia por Lisboa, conhecendo os principais 
pontos turísticos da cidade: o Bairro Baixo, a Praça do Marquês do Pombal, 
o Parque Eduardo VII, a Praça do Rossio, o Bairro da Alfama com suas ruas 
estreitas, o Monumento aos Descobridores, a Torre de Belém e o Mosteiro dos 
Jerônimos. Passaremos pelo Mosteiro dos Jerônimos e visitaremos o Museu 
dos Coches (ENTRADA INCLUSA) para vermos a maior coleção do mundo de 
carros e carruagens antigas. Após a visita ao Museu, faremos uma parada 
“estratégica” na Fábrica de Pastéis de Belém, que fica ao lado do Museu dos 
Coches, onde degustaremos (INCLUSO) um delicioso pastel de Belém com uma 
“bica “= cafezinho expresso. O passeio termina no hotel. Tarde livre. À noite, 
JANTAR com Bacalhau  INCLUSO no Tour Premium no Bairro Alto e retorno 
ao hotel.

4° DIA | LISBOA • ESTORIL • CASCAIS • SINTRA • LISBOA
Após o café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFFET no Tour 
Premium, saída para passeio panorâmico de dia inteiro por Estoril, Cascais 
e Sintra. Veremos a desembocadura do Rio Tejo e continuaremos até Estoril, 
um luxuoso núcleo residencial e cosmopolita, com destaque para seu cassino 
e os charmosos jardins. Prosseguiremos até Cascais, com tempo livre para 
apreciarmos o mar e uma bela vista da fortaleza que protege a cidade. Visita 
a Sintra, cidade que encantou reis e inspirou poetas. Tempo livre para almoço 
(NÃO INCLUSO). Regresso a Lisboa e hospedagem.

5° DIA | LISBOA • ÓBIDOS • BATALHA • ALCOBAÇA • FÁTIMA
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium 

Portugal e Espanha
Portugal e Espanha

Roteiro em Resumo
15 dias e 13 noites

Lisboa - 3 noites
Fátima - 1 noite
Braga - 1 noite
Santiago de
Compostela - 1 noite
Porto - 3 noites
Salamanca - 1 noite
Madri - 3 noites

PC

PC

PC

PC

PC

PC

Padrão dos Descobrimentos em Lisboa

PI2

P: Premium
C: Classic

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho: 05*e 26*
Julho: 10*e 24*
Agosto: 07*e 21*
Setembro: 04*e 18*

Baixa Temporada 2017
Abril 17*
SAÍDA COM SEMANA SANTA EM FÁTIMA

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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, saída com destino a Fátima. Durante o percurso faremos uma parada em 
óbidos, pequeno povoado muito pitoresco, com suas ruas brancas, seu 
castelo e pequenas lojas. Finalizada a visita a óbidos continuaremos com 
destino a cidade de Batalha, imenso mosteiro que comemora a batalha que 
deu a Independência de Portugal em relação ao Reino de Castelha. Visita ao 
Mosteiro de Batalha com ENTRADA INCLUSA. Antes de chegar em Fátima 
passaremos por Alcobaça cidade que presenciou o grande amor entre Dom 
Pedro e Dona Inês de Castro. Chegada em Fátima. No hotel, JANTAR INCLUSO 
no Tour Premium.

6° DIA | FÁTIMA • COIMBRA • AVEIRO • BRAGA
Após café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium, 
saída para a cidade de Braga. Durante a viagem, passaremos por Coimbra 
para visitarmos a Biblioteca da antiga Universidade (ENTRADA INCLUSA). 
Esta instituição portuguesa de ensino superior foi fundada em 1290 pelo Rei 
Dionísio (Dinis), o Lavrador, apenas um século depois da fundação da nação 
portuguesa. Esta é a Universidade mais antiga de Portugal e a mais conhecida 
fora de suas fronteiras. Continuaremos a nossa viagem passando por Aveiro, 
cidade famosa por seus canais e pelo delicioso doce regional “ ovos - moles “. 
Finalmente chegaremos à cidade de Braga.

7° DIA | BRAGA • VIANA DO CASTELO • SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium 
e saída para visita panorâmica por Braga, onde subiremos ao Santuário do 
Bom Jesus no funicular mais antigo da Europa, com funcionamento à base de 
motor a água. O santuário é belíssimo. As flores e os azulejos que adornam 
a escadaria também são de uma grande beleza. Almoçaremos (ALMOÇO 
INCLUSO no Tour Premium) em um tradicional Restaurante do Minho onde a 
comida é muito boa e farta. Finalizada a visita continuaremos com destino a 
Santiago de Compostela com breve parada na famosa Viana do Castelo, que 
conta com uma fortaleza e um importante porto de pescadores. Chegada em 
Santiago de Compostela.

8° DIA | SANTIAGO DE COMPOSTELA • GUIMARÃES • PORTO
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour 
Premium, saída para caminharmos por uma das cidades com mais história da 
Europa. Desde a Idade Média, Santiago de Compostela é a parada final de 
todos os peregrinos que visitam o túmulo de São Tiago. Visita à famosa Praça 
do Obradoiro, com entrada em sua Catedral. Finalizada a visita continuação 
com destino ao Porto com parada na cidade de Guimarães, a primeira capital 
de Portugal, onde faremos uma visita panorâmica ao Palácio dos Duques de 
Bragança (ENTRADA INCLUSA). Chegada no Porto.

9° DIA | PORTO
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour 
Premium, visita panorâmica à cidade do Porto. Esta cidade é a segunda cidade 
mais importante do país, seu centro é Patrimônio da Humanidade. Passaremos 
pela Ribeira, pelo Castelo do Queijo e pela Praça da Liberdade, onde se 
encontra a estátua de Dom Pedro IV de Portugal (Dom Pedro I do Brasil). Visita 
a uma bodega, onde será explicado como são produzidos os famosos vinhos 
do Porto (ENTRADA INCLUSA). A tarde será livre para continuar descobrindo 
esta bela cidade e para fazer compras no seu variado comercio.

10° DIA | PORTO • PESO DA RÉGUA • PORTO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. 
Saída para visitar Peso da Régua, indo pelo Vale do Rio d’Ouro, seguiremos 
viagem por belas e charmosas paisagens até Pinhão, onde um trem local nos 
levará a Peso da Régua (percurso de aproximadamente 30 minutos), conhecida 
por ladeiras e vales repletos de vinhedos. Em Peso da Régua, encontra-se a 

sede do Instituto do Vinho do Porto, organização fundada em 1932 e que 
se encarrega de controlar a qualidade da produção dos vinhos da região. 
Finalizada a visita regresso ao Porto.

11° DIA | PORTO • VISEU • CELORICO DA BEIRA • CIDADE RODRIGO 
(ESPANHA) • SALAMANCA
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour 
Premium, saída com destino a Salamanca na Espanha. No caminho visitaremos 
a cidade de Viseu, caminhando conheceremos o centro histórico aonde se 
destaca a rua Direita, a Sé e a Igreja da Misericórdia. A seguir continuaremos 
viagem passando por Celorico da Beira, vila Portuguesa ao norte da Serra da 
Estrela, é considerada a capital do mais famoso queijo Português: o Queijo da 
Serra da Estrela. Já na Espanha, antes de chegar em Salamanca, passaremos 
por Cidade Rodrigo, cidade famosa pela festa de Carnaval. Finalmente 
chegaremos na encantadora Salamanca, famosa por seu clima alegre de 
cidade universitária e pela importante arquitetura renascentista.

12° DIA | SALAMANCA • ÁVILA • SEGÓVIA • MADRID
Café da manhã Buffet e saída para uma visita panorâmica por Salamanca, 
imponente cidade fundada no século XII. Conheceremos a Universidade de 
Salamanca, a importante Plaza Mayor, a Catedral Nueva e Vieja, a curiosa Casa 
das Conchas, trata-se de um Palácio do século XVI que tem a sua fachada toda 
coberta de viera, o símbolo de Santiago. Finalizada a visita continuaremos 
viagem pelo circuito das cidades Patrimônio da Humanidade. No caminho 
conheceremos a cidade de ávila, toda cercada por uma imponente muralha 
do século XI com uma ponte romana de quase 2000 anos. Antes de chegar em 
Madrid conheceremos a cidade de Segóvia, com sua Catedral Gótica do século 
XVI e o Aqueduto Romano construído no século I, em Segóvia visitaremos 
o seu Alcazar com INGRESSO INCLUSO. Por fim, chegaremos em Madrid, a 
capital da Espanha.

13° DIA | MADRID
Café da manhã Buffet e saída para uma visita panorâmica por Madrid, uma das 
mais fascinantes cidades da Europa. Passaremos pela Plaza Mayor, o coração 
da cidade antiga de Madrid; o impressionante e luxuoso Palácio Real, onde 
viveram os Reis da Espanha, e onde até hoje se celebram recepções e festas 
com a participação dos Reis; a Catedral de San Isidro; a Plaza de Espanha; a 
Gran Via, uma das mais famosas Avenidas de Madrid; a grandiosa Puerta de 
Alcalá; a tradicional Plaza de Cibeles, com a sua fonte, considerada um dos 
cartões postais da cidade; o Museu del Prado e a Plaza de Toros Monumental, 
a mais importante de Espanha. A tarde será livre para explorar todo o fascínio 
desta cidade.

14° DIA | MADRID
Café da manhã Buffet. Hoje o dia será livre. Sugerimos conhecer muitos outros 
atrativos que Madrid oferece, tais como o Estádio Santiago Bernabeu, que é 
o Estádio do Real Madrid, ou visitar a famosa cidade amuralhada de Toledo. 
JANTAR INCLUSO no Tour Premium em um tradicional restaurante de Madri.

15° DIA | MADRID • BRASIL
Café da manhã Buffet no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Madri INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Porto
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Tradicional Bonde em Lisboa

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu dos Coches;
• Ingresso INCLUSO na Biblioteca da Antiga Universidade de Coimbra;
• Visita INCLUSA a uma bodega de Vinho do Porto na cidade do Porto;
• Visita INCLUSA ao Palácio dos Duques de Bragança em Guimarães;
• Visita INCLUSA ao Mosteiro de Batalha;
• Visita INCLUSA ao Alcazar em Segóvia.

• 04 refeições INCLUSAS: jantar em Lisboa com Bacalhau, 01 jantar em 
Fátima, 01 almoço no Minho e 01 jantar em Madri;

• Degustação INCLUSA de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” = 
cafezinho expresso em Lisboa;

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

•Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
•Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
•Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
PORTUGAL E ESPANHA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições inclusas (conforme indicado abaixo), o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT

Lisboa  Mundial  P
Fátima  Santa Maria  P
Braga  Mercure Braga Centro P
Santiago de
Compostela  AC Palacio del Carmen PS
Porto  Crowne Plaza 
  Tiara Atlantic Porto PS
Salamanca  Artheus Carmelita PS
Madrid  Husa Princesa PS
  Paseo del Arte (ex-Husa) PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Lisboa e de 
Madri até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Hospedagem

Refeições

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.
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Vale do Minho

TOUR CLASSIC
PORTUGAL E ESPANHA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã AMERICANO ou 
CONTINENTAL, dependendo do hotel.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu dos Coches;
• Ingresso INCLUSO na Biblioteca da Antiga Universidade de Coimbra;
• Visita INCLUSA a uma bodega de Vinho do Porto na cidade do Porto;
• Visita INCLUSA ao Palácio dos Duques de Bragança em Guimarães;
• Visita INCLUSA ao Mosteiro de Batalha;
• Visita INCLUSA ao Alcazar em Segóvia.

• Degustação INCLUSA de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” = 
cafezinho expresso em Lisboa.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE. 

CIDADE  HOTEL   CAT
Lisboa  Hotel Roma  T
Fátima  São José  T
Braga  João Paulo 2º T
  Confort Inn Braga T
Santiago de
Compostela  Exe Area Central T
  Hotel Congreso
Porto  Bessa Porto  T
  Ac Porto  T
  Quality Inn
  Praça da Batalha T
  HF Tuela Porto T
Salamanca  Silken Rona
  Dalba Salamanca T
  Gran Hotel Corona Sol T 
Madrid  Ac Aravaca  TS
  Praga  TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como inclusas 
no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Lisboa e de 
Madri até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

Hospedagem

Refeições

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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Monumento a Minin e 
Pozharsky em frente a Catedral 

de São Basílio em Moscou

Majestosa
Rússia



ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a São Petersburgo.

2° DIA | SÃO PETERSBURGO
Chegada na belíssima cidade de São Petersburgo, a “Veneza do Norte”. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de São Petersburgo até o hotel 
INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros 
no final do dia no Hotel.

3° DIA | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. 
Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o Grande, 
passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima catedral de São 
Salvador Sangrando, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos. Á tarde, 
visitaremos o mundialmente famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), 
um dos maiores do mundo. 

4° DIA | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. 
Dia livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que encanta 
a todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um tour opcional 
até Petrodvoretz, deslumbrante palácio dos czares russos, ou, ainda, visitar 
os belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral de Santo Isaac.

Majestosa Rússia
Rússia

Roteiro em Resumo
8 dias e 6 noites

São Petersburgo - 3 noites
Moscou - 3 noite

PC

PC

P

PC

PC

PC

Catedral do Cristo Salvador em Moscou

MR1

P: Premium
C: Classic

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada 2016
Maio: 16 e 30*
Junho: 13,20*e 27
Julho: 11*, 18 e 25*, 
Agosto: 01, 08*, 15, 22*e 29
Setembro: 05*, 19 e 26* 

Baixa Temporada 2016:
Outubro: 03, 10* e 17

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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5° DIA | SÃO PETERSBURGO • MOSCOU
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação de trens de São Petersburgo 
para embarcar no moderno trem de alta velocidade Sapsan que cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até Moscou em menos de 5 horas 
(BILHETE DE TREM desde São Petersburgo a Moscou em Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino “, pode chegar a alcançar 250 
quilômetros por hora e é um dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel. 

6° DIA | MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã buffet. Visita à imponente capital da Rússia, fundada em 1147, e o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, o famoso 
Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560. Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô (ENTRADA INCLUSA), um dos 
mais belos e luxuosos do mundo, considerado uma verdadeira obra de arte. 

7° DIA | MOSCOU
Café da manhã buffet. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin (ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados os czares, o Campanário, 
o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito mais. Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso e variado artesanato russo. Sugerimos 
visita opcional ao belíssimo museu da Segunda Guerra Mundial, com continuação para a famosa Arbat Street. 

8° DIA | MOSCOU • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Moscou INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a 
saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, 
o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Palácio Peterhof em São Petersburgo
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage;
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou;

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 

INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
MAJESTOSA RÚSSIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

Catedral de Salvador Sangrando

CIDADE  HOTEL  CAT

São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky P
Moscou  Holiday Inn Sokolniki P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até São 
Petersburgo e de Moscou até o regresso 
ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.
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Castelo da Pena - Sintra

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã AMERICANO, 
CONTINENTAL ou BUFFET, dependendo do hotel.

•Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

•Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage;
•Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
•Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou;

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 

INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
MAJESTOSA RÚSSIA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

Palácio de Catarina em São Petersburgo 

CIDADE  HOTEL  CAT

São Petersburgo  Dostoevsky  TS
Moscou  Cosmos  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como 
inclusas no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até São 
Petersburgo e de Moscou até o regresso 
ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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Pulpitrock ao sul de Bergen

Escandinávia e os
Encantos do Norte



ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • COPENHAGUE
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA | COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Copenhague até o hotel INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | COPENHAGUE
Café da manhã buffet no hotel, e visita panorâmica aos principais pontos 
turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça 
da Prefeitura, Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, o 
imponente Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, sugerimos 
uma visita ao parque Tivoli, que fica no coração da cidade.

4° DIA | COPENHAGUE • RIVIERA DINAMARQUESA • CASTELO DE 
KRONBORG • CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)
Após café da manhã buffet, início da excursão ao Norte da Ilha de Selandia, 
onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o imponente Castelo 
de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da excursão será no pier 
onde embarcaremos, no final da tarde, com destino a Oslo, a bordo de um 
maravilhoso navio (CABINE EXTERNA no Tour Premium e CABINE INTERNA 
no Tour Classic). Jantar de boas-vindas a bordo (INCLUSO no Tour Premium). 
Esta travessia é simplesmente uma maravilha!

5° DIA | OSLO • GEILO • LOFTHUS (NORUEGA)
Após o delicioso café manhã (buffet) a bordo, desembarque na belíssima 

Dinamarca e Noruega Exuberante
Dinamarca e Noruega

Roteiro em Resumo
10 dias e 8 noites

Copenhague - 2 noites
Ferry CPH-OSL - 1 noite
Lofthus - 1 noite
Bergen - 1 noite
Balestrand - 1 noites
Oslo - 2 noites

Interior da Noruega

EN1

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada 2016
Maio: 05 e 19*
Junho: 02, 09*, 16 e 30
Julho: 07, 14*, 21 e 28* 
Agosto: 04, 11*, 18 e 25*
Setembro: 08, 15*, 22 e 29*

Baixa Temporada 2016:
Outubro: 06

PC

PC

PC

PC

PC

P: Premium
C: Classic

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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Porto de Nyhavn em Copenhague

capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo deslumbrante 
interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal e mais famosa 
estação de esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para se visitar no verão. 
No caminho, passaremos pelos fiordes de Hols e Tyri, e pelo belo vale de 
Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (NÃO INCLUSO). à tarde, seguiremos 
com destino a Lofthus pela Cadeia de Montanhas de Hardanger, chegando 
a Voringfossen, onde faremos uma parada para admirar a sua catarata de 
mais de 180 metros. A seguir continuaremos, descendo até o belo fiorde de 
Hardanger, chegando ao tradicional Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo 
de Lofthus. No Tour Premium os passageiros terão uma espetacular vista 
para os fiordes desde seus apartamentos. A noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA | LOFTHUS • BERGEN
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Bergen cidade que foi 
capital da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única em termos 
de beleza. Chegada em Bergen e visita panorâmica a esta linda cidade, 
capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da Liga Hanseática, incluindo 
a Catedral de Santa Maria, o cais germânico, Mercado de Peixes e Flores, 
Parque da Cidade, Península de Nordnes, entre outros pontos de interesse.

7° DIA | BERGEN • GUDVANGEN • SOGNEFJORD • KAUPANGER • BALESTRAND
Café da manhã (buffet) no hotel. Saída com destino à cidade de Gudvangen 
para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a cidade de Kaupanger, 
travessia de duas horas com paisagens fantásticas por um dos maiores e mais 
profundos fiordes do mundo. O Sognefjord (Fiorde dos Sonhos) é conhecido 
como o Rei dos Fiordes e considerado o maior do mundo com seus 204 km 
de cumprimento e 1.308 metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, 

encontraremos o nosso ônibus 25 para seguir viagem com destino a 
Balestrand. Chegada a Balestrand e hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. 
(JANTAR INCLUSO).

8° DIA | BALESTRAND • LAERDAL • OSLO
Café da manhã (buffet) no hotel e saída com destino a Laerdal, localizada à 
beira do fiorde, e cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que 
a visitam. Faremos uma breve parada e seguiremos com destino a Oslo, a 
capital da Noruega.

9° DIA | OSLO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no século 
XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a fortaleza 
medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com as belas e 
famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes fases da vida. 
Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela Karl Johans Gate, com 
dezenas de lojas e restaurantes. Á noite, uma boa pedida é aproveitarmos a 
beleza da capital da Noruega no seu pitoresco e animado pier.

10° DIA | OSLO • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Oslo INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e 
conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente 
todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard ou em apartamentos Fjord View 
em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café da manhã 
BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol.

• 03 jantares INCLUSOS: 01 no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 no Hotel 
Ullensvang em Lofthus e 01 no Hotel Kviknes em Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

EXTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 

mundo) de Gudvangen a Kaupanger;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
DINAMARCA E NORUEGA EXUBERANTE

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Culinária Dinamarquesa

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague Scandic Copenhagen P
Ferry CPH-OSL Scandinavian
  Seaways (DFDS)
  CABINE EXTERNA P
Lofthus  Ullensvang
  Apartamento
  Fjord View  PS
Bergen  First Marin  P
Balestrand  Kviknes Apartamento
  Fjord View  P
Oslo  Clarion Royal Christiania P
  Radisson Blu Plaza PS
  Thon Opera  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Oslo até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Refeições
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Castelo da Pena - Sintra

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol.

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel Ullensvang em Lofthus  e 01 no Hotel 
Kviknes em Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

INTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 

mundo) de Gudvangen a Kaupanger;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
DINAMARCA E NORUEGA EXUBERANTE

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

Teatro Nacional em Oslo

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague Comfort Hotel
  Vesterbro  TS
  Scandic Webers P
Ferry CPH-OSL Scandinavian
  Seaways (DFDS)
  CABINE INTERNA P
Lofthus  Ullensvang
  Apartamento
  vista montanha  P
Bergen  Augustin  T
  Rica Bergen  T
Balestrand  Kviknes
  Apartamento Standard P
Oslo  Thon Triaden T
  Scandic Edderkoppen T

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como 
inclusas no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Oslo até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Refeições

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Copenhague até o hotel INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA - COPENHAGUE
Café da manhã buffet no hotel, e visita panorâmica aos principais pontos 
turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça 
da Prefeitura, Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, o 
imponente Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, sugerimos 
uma visita ao parque Tivoli, que fica no coração da cidade.

4° DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE 
KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)
Após café da manhã buffet, início da excursão ao Norte da Ilha de Selandia, 
onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o imponente Castelo 
de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da excursão será no pier 
onde embarcaremos, no final da tarde, com destino a Oslo, a bordo de um 
maravilhoso navio (CABINE EXTERNA no Tour Premium e CABINE INTERNA 
no Tour Classic). Jantar de boas-vindas a bordo (INCLUSO no Tour Premium). 
Esta travessia é simplesmente uma maravilha!
5° DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA)
Após o delicioso café manhã (buffet) a bordo, desembarque na belíssima 
capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo deslumbrante 

Escandinávia Magnífica
Dinamarca, Noruega e Suécia

PC

PC

PC

PC

PC

PC

Ópera Nacional em Oslo

EN2

PC

P: Premium
C: Classic

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada 2016
Maio: 05 e 19*
Junho: 02, 09*, 16 e 30
Julho: 07, 14*, 21 e 28* 
Agosto: 04, 11*, 18 e 25*
Setembro: 08, 15*, 22 e 29*

Baixa Temporada 2016:
Outubro: 06

Roteiro em Resumo
12 dias e 10 noites

Copenhague - 2 noites
Ferry CPH-OSL - 1 noite
Lofthus - 1 noite
Bergen - 1 noite
Balestrand - 1 noite
Oslo - 2 noites
Estocolmo - 2 noites

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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Centro Histórico de Estocolmo

interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal e mais famosa 
estação de esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para se visitar no verão. 
No caminho, passaremos pelos fiordes de Hols e Tyri, e pelo belo vale de 
Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (NÃO INCLUSO). à tarde, seguiremos 
com destino a Lofthus pela Cadeia de Montanhas de Hardanger, chegando 
a Voringfossen, onde faremos uma parada para admirar a sua catarata de 
mais de 180 metros. A seguir continuaremos, descendo até o belo fiorde de 
Hardanger, chegando ao tradicional Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo 
de Lofthus. No Tour Premium os passageiros terão uma espetacular vista 
para os fiordes desde seus apartamentos. A noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA - LOFTHUS / BERGEN
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Bergen cidade que foi 
capital da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única em termos 
de beleza. Chegada em Bergen e visita panorâmica a esta linda cidade, 
capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da Liga Hanseática, incluindo 
a Catedral de Santa Maria, o cais germânico, Mercado de Peixes e Flores, 
Parque da Cidade, Península de Nordnes, entre outros pontos de interesse.

7° DIA - BERGEN / GUDVANGEN / SOGNEFJORD / KAUPANGER / 
BALESTRAND
Café da manhã (buffet) no hotel. Saída com destino à cidade de Gudvangen para 
embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a cidade de Kaupanger, travessia 
de duas horas com paisagens fantásticas por um dos maiores e mais profundos 
fiordes do mundo. O Sognefjord (Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos 
Fiordes e considerado o maior do mundo com seus 204 km de cumprimento e 
1.308 metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o nosso 
ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada a Balestrand e 
hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR INCLUSO.

8° DIA - BALESTRAND/ LAERDAL/ OSLO
Café da manhã (buffet) no hotel e saída com destino a Laerdal, localizada à 
beira do fiorde, e cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que 
a visitam. Faremos uma breve parada e seguiremos com destino a Oslo, a 
capital da Noruega.

9° DIA - OSLO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no século 
XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a fortaleza 
medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com as belas e 
famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes fases da vida. 
Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela Karl Johans Gate, com 
dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma boa pedida é aproveitarmos a 
beleza da capital da Noruega no seu pitoresco e animado pier.

10° DIA - OSLO / KARLSTAD / OREBRO / ESTOCOLMO (SUÉCIA)
Café da manhã buffet. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad, às 
margens do Lago Varnen, o mais importante do país, e Orebro. Continuação 
para Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a esta 
cidade que é conhecida como uma das mais belas capitais da Europa.

11° DIA - ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade que 
é considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre 14 ilhas, 
conhecendo o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo Palácio Real, 
a Prefeitura com o Golden Hall, onde é feita a entrega do Prêmio Nobel 
(INGRESSO NÃO INCLUSO), e a Igreja da Coroação. Na tarde livre, o ideal é 
passear pelas ruas de Estocolmo com seu diversificado comércio, apreciar 
suas belezas naturais e curtir o bairro de Gamla Stan, que conta com muitas 
lojas, restaurantes e galerias de arte.

12° DIA - ESTOCOLMO / BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Estocolmo INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e 
conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas 
as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard ou em apartamentos Fjord View 
em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café da manhã 
BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol.

• 03 jantares INCLUSOS: 01 no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 no Hotel 
Ullensvang em Lofthus e 01 no Hotel Kviknes em Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

EXTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 

mundo) de Gudvangen a Kaupanger.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ESCANDINÁVIA MAGNÍFICA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague Scandic Copenhagen P
Ferry CPH-OSL Scandinavian
  Seaways (DFDS)
  CABINE EXTERNA P
Lofthus  Ullensvang
  Apartamento
  Fjord View  PS
Bergen  First Marin  P
Balestrand  Kviknes Apartamento  
  Fjord View  P
Oslo  Clarion Royal Christiania P
  Radisson Blu Plaza PS
  Thon Opera  P
Estocolmo  Scandic Park PS
  Radisson Royal Viking PS
  Clarion Sign  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Estocolmo até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Sognefjord na Noruega

Refeições
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol.

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel Ullensvang em Lofthus  01 no Hotel 
Kviknes em Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

INTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 

mundo) de Gudvangen a Kaupanger.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
ESCANDINÁVIA MAGNÍFICA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague Comfort Hotel  
  Vesterbro  TS
  Scandic Webers P
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways 
  (DFDS) CABINE  
  INTERNA  P
Kinsarvik  Kinsarvik Fjord T
Bergen  Augustin  T
  Rica Bergen  T
Balestrand  Kviknes Apartamento 
  Standard  P
Oslo  Thon Triaden T
  Scandic Edderkoppen T
Estocolmo  Quality Globe Arena T
  Elite Palace  TS
  Scandic Norra Bantorget TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como 
inclusas no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Estocolmo até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Guarda Sueca

Refeições

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • COPENHAGUE
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA | COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Copenhague até o hotel INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | COPENHAGUE
Café da manhã buffet no hotel, e visita panorâmica aos principais pontos 
turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça da Prefeitura, 
Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, o imponente Palácio de 
Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, sugerimos uma visita ao parque Tivoli, 
que fica no coração da cidade.

4° DIA | COPENHAGUE • RIVIERA DINAMARQUESA • CASTELO DE 
KRONBORG • CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)
Após café da manhã buffet, início da excursão ao Norte da Ilha de Selandia, onde 
conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o imponente Castelo de Kronborg 
(ENTRADA INCLUSA). O término da excursão será no pier onde embarcaremos, 
no final da tarde, com destino a Oslo, a bordo de um maravilhoso navio (CABINE 
EXTERNA no Tour Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Jantar de boas-
vindas a bordo (INCLUSO no Tour Premium). Esta travessia é simplesmente uma 
maravilha!

5° DIA | OSLO • GEILO • LOFTHUS (NORUEGA)
Após o delicioso café manhã (buffet) a bordo, desembarque na belíssima capital 
da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo deslumbrante interior 
do país com destino à cidade de Geilo, a principal e mais famosa estação de 
esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para se visitar no verão. No caminho, 

Escandinávia e Finlândia

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 05 e 19*
Junho: 02, 09*, 16 e 30
Julho: 07, 14*, 21 e 28* 
Agosto: 04, 11*, 18 e 25*
Setembro: 08, 15*, 22 e 29

Baixa Temporada 2015
Outubro 06

Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia
PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

Estocolmo

EN3

P: Premium
C: Classic

Roteiro em Resumo
13 dias e 11 noites

Copenhague - 2 noites
Ferry CPH-OSL - 1 noite
Lofthus - 1 noite
Bergen - 1 noite
Balestrand - 1 noite
Oslo - 2 noites
Estocolmo - 2 noites
Ferry STO-HEL - 1 noite

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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passaremos pelos fiordes de Hols e Tyri, e pelo belo vale de Hallingdal. Parada 
em Geilo para almoço (NÃO INCLUSO). À tarde, seguiremos com destino a 
Lofthus pela Cadeia de Montanhas de Hardanger, chegando a Voringfossen, 
onde faremos uma parada para admirar a sua catarata de mais de 180 metros. 
A seguir continuaremos, descendo até o belo fiorde de Hardanger, chegando 
ao tradicional Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de Lofthus. No Tour 
Premium os passageiros terão uma espetacular vista para os fiordes desde seus 
apartamentos. A noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA | LOFTHUS • BERGEN
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Bergen cidade que foi 
capital da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única em termos 
de beleza. Chegada em Bergen e visita panorâmica a esta linda cidade, capital 
dos fiordes noruegueses, que foi sede da Liga Hanseática, incluindo a Catedral 
de Santa Maria, o cais germânico, Mercado de Peixes e Flores, Parque da Cidade, 
Península de Nordnes, entre outros pontos de interesse.

7° DIA | BERGEN • GUDVANGEN • SOGNEFJORD • KAUPANGER • BALESTRAND
Café da manhã (buffet) no hotel. Saída com destino à cidade de Gudvangen para 
embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a cidade de Kaupanger, travessia 
de duas horas com paisagens fantásticas por um dos maiores e mais profundos 
fiordes do mundo. O Sognefjord (Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos 
Fiordes e considerado o maior do mundo com seus 204 km de cumprimento e 
1.308 metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o nosso 
ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada a Balestrand e 
hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR INCLUSO.

8° DIA | BALESTRAND • LAERDAL • OSLO
Café da manhã (buffet) no hotel e saída com destino a Laerdal, localizada à 
beira do fiorde, e cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a 
visitam. Faremos uma breve parada e seguiremos com destino a Oslo, a capital 
da Noruega.

9° DIA | OSLO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no século 
XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a fortaleza 
medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com as belas e famosas 
esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes fases da vida. Poderemos 
aproveitar a tarde livre para caminhar pela Karl Johans Gate, com dezenas de 

lojas e restaurantes. à noite, uma boa pedida é aproveitarmos a beleza da capital 
da Noruega no seu pitoresco e animado pier.

10° DIA | OSLO • KARLSTAD • OREBRO • ESTOCOLMO (SUÉCIA)
Café da manhã buffet. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad, às 
margens do Lago Varnen, o mais importante do país, e Orebro. Continuação para 
Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a esta cidade que 
é conhecida como uma das mais belas capitais da Europa.

11° DIA | ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade que é 
considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre 14 ilhas, conhecendo 
o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo Palácio Real, a Prefeitura com o 
Golden Hall, onde é feita a entrega do Prêmio Nobel (INGRESSO NÃO INCLUSO), 
e a Igreja da Coroação. Na tarde livre, o ideal é passear pelas ruas de Estocolmo 
com seu diversificado comércio, apreciar suas belezas naturais e curtir o bairro 
de Gamla Stan, que conta com muitas lojas, restaurantes e galerias de arte.

12° DIA | ESTOCOLMO/CRUZEIRO PELO MAR BÁLTICO • HELSINQUE 
(FINLÂNDIA)
Café da manhã buffet no hotel. Aproveite a manhã para fazer um passeio de barco 
pelos belíssimos canais que cortam Estocolmo. À tarde, traslado ao pier para 
embarque em luxuoso cruzeiro com destino a Helsinque (CABINE EXTERNA no Tour 
Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Pernoite a bordo, quando poderemos 
curtir toda a infraestrutura de lazer que o navio oferece: discoteca, shows, lojas, 
restaurantes, bares e free shop (JANTAR INCLUSO a bordo no Tour Premium).

13° DIA | HELSINQUE • BRASIL
Café da manhã buffet a bordo. Desembarque e visita panorâmica pela bela 
capital finlandesa, conhecida como “a Filha do Báltico”, apreciando as Praças do 
Senado e do Mercado, o Palácio Presidencial, a igreja encravada na rocha e muito 
mais. O citytour termina no centro de Helsinque. Traslado SEM ASSISTENTE do 
centro de Helsinque até o aeroporto de Helsinque INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Hardanger
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET;

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• 4 jantares INCLUSOS: 01 no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 no Hotel 
Ullensvang em Lofthus, 01 no Hotel Kviknes em Balestrand e 01 no Ferry 
de Estocolmo a Helsinque;

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

EXTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 

mundo) de Gudvangen a Kaupanger;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Estocolmo/Helsinque em CABINE 

EXTERNA INCLUSA;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO;

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague Scandic Copenhagen P
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways 
  (DFDS)
  CABINE EXTERNA P
Lofthus  Ullensvang
  Apartamento
  Fjord View  PS
Bergen  First Marin  P
Balestrand  Kviknes Apartamento
  Fjord View  P
Oslo  Clarion Royal Christiania P
  Radisson Blu Plaza PS
Estocolmo  Thon Opera 
  Scandic Park PS
  Radisson Royal Viking PS
  Clarion Sign  P
Ferry STO-HEL Silja Line 
  Cabine Externa P 

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Helsinque até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Refeições

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Catedral de Helsinque
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFFET;

Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel Ullensvang em Lofthus,  e 01 no Hotel 
Kviknes em Balestrand;

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

INTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 

mundo) de Gudvangen a Kaupanger;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Estocolmo / Helsinque em CABINE 

INTERNA INCLUSA;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO;

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague Comfort Hotel
  Vesterbro  TS
  Scandic Webers P
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways 
  (DFDS)
  CABINE INTERNA P
Lofthus   Ullensvang
  Apartamento 
Bergen  vista montanha P
  Augustin  T
  Rica Bergen  T
Balestrand  Kviknes
  Apartamento Standard P
Oslo  Thon Triaden T
  Scandic Edderkoppen T
Estocolmo  Quality Globe Arena T
  Elite Palace  TS
  Scandic Norra Bantorget TS
  Ferry STO-HEL
  Silja Line
  CABINE INTERNA P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como 
inclusas no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Helsinque até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

Refeições

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Menina em trajes típicos em Orebro

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

Roteiro em Resumo
19 dias e 17 noites
Copenhague - 2 noites
Ferry CPH-OSL - 1 noite
Lofthus - 1 noite
Bergen - 1 noite
Balestrand - 1 noite
Oslo - 2 noites
Estocolmo - 2 noites
Ferry STO-HEL - 1 noite
São Petersburgo - 3 noites
Moscou - 3 noites

1° DIA | BRASIL • COPENHAGUE
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA | COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Copenhague até o hotel INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | COPENHAGUE
Café da manhã buffet no hotel, e visita panorâmica aos principais pontos 
turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça da Prefeitura, 
Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, o imponente Palácio de 
Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, sugerimos uma visita ao parque Tivoli, 
que fica no coração da cidade.

4° DIA | COPENHAGUE • RIVIERA DINAMARQUESA • CASTELO DE 
KRONBORG • CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)
Após café da manhã buffet, início da excursão ao Norte da Ilha de Selandia, onde 
conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o imponente Castelo de Kronborg 
(ENTRADA INCLUSA). O término da excursão será no pier onde embarcaremos, 
no final da tarde, com destino a Oslo, a bordo de um maravilhoso navio (CABINE 
EXTERNA no Tour Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Jantar de boas-
vindas a bordo (INCLUSO no Tour Premium). Esta travessia é simplesmente uma 
maravilha!

5° DIA | OSLO • GEILO • LOFTHUS (NORUEGA)
Após o delicioso café manhã (buffet) a bordo, desembarque na belíssima capital 
da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo deslumbrante interior 
do país com destino à cidade de Geilo, a principal e mais famosa estação de 
esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para se visitar no verão. No caminho, 
passaremos pelos fiordes de Hols e Tyri, e pelo belo vale de Hallingdal. Parada 
em Geilo para almoço (NÃO INCLUSO). à tarde, seguiremos com destino a 
Lofthus pela Cadeia de Montanhas de Hardanger, chegando a Voringfossen, 
onde faremos uma parada para admirar a sua catarata de mais de 180 metros. 
A seguir continuaremos, descendo até o belo fiorde de Hardanger, chegando 
ao tradicional Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de Lofthus. No Tour 
Premium os passageiros terão uma espetacular vista para os fiordes desde seus 
apartamentos. A noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA | LOFTHUS • BERGEN
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Bergen cidade que foi 
capital da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única em termos 

Escandinávia e Rússia
Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia
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PC

PC

PC

PC

PC

Sognefjord na Noruega

EN4

PC

PC

P: Premium
C: Classic

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 05 e 19*
Junho: 02, 09*, 16 e 30
Julho: 07, 14*, 21 e 28* 
Agosto: 04, 11*, 18 e 25*
Setembro: 08, 15*, 22 e 29

Baixa Temporada 2016
Outubro 06

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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de beleza. Chegada em Bergen e visita panorâmica a esta linda cidade, capital 
dos fiordes noruegueses, que foi sede da Liga Hanseática, incluindo a Catedral 
de Santa Maria, o cais germânico, Mercado de Peixes e Flores, Parque da Cidade, 
Península de Nordnes, entre outros pontos de interesse.

7° DIA |  BERGEN • GUDVANGEN • SOGNEFJORD • KAUPANGER • BALESTRAND
Café da manhã (buffet) no hotel. Saída com destino à cidade de Gudvangen para 
embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a cidade de Kaupanger, travessia 
de duas horas com paisagens fantásticas por um dos maiores e mais profundos 
fiordes do mundo. O Sognefjord (Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos 
Fiordes e considerado o maior do mundo com seus 204 km de cumprimento e 
1.308 metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o nosso 
ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada a Balestrand e 
hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR INCLUSO.

8° DIA | BALESTRAND • LAERDAL • OSLO
Café da manhã (buffet) no hotel e saída com destino a Laerdal, localizada à beira 
do fiorde, cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a visitam. 
Faremos uma breve parada e seguiremos para Oslo, a capital da Noruega.

9° DIA | OSLO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no século 
XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a fortaleza 
medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com as belas e famosas 
esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes fases da vida. Poderemos 
aproveitar a tarde livre para caminhar pela Karl Johans Gate, com dezenas de 
lojas e restaurantes. À noite, uma boa pedida é aproveitarmos a beleza da capital 
da Noruega no seu pitoresco e animado pier.

10° DIA | OSLO • KARLSTAD • OREBRO • ESTOCOLMO (SUÉCIA)
Café da manhã buffet. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad, às 
margens do Lago Varnen, o mais importante do país, e Orebro. Continuação para 
Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a esta cidade que 
é conhecida como uma das mais belas capitais da Europa.

11° DIA | ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade que é 
considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre 14 ilhas, conhecendo 
o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo Palácio Real, a Prefeitura com o 
Golden Hall, onde é feita a entrega do Prêmio Nobel (INGRESSO NÃO INCLUSO), 
e a Igreja da Coroação. Na tarde livre, o ideal é passear pelas ruas de Estocolmo 
com seu diversificado comércio, apreciar suas belezas naturais e curtir o bairro 
de Gamla Stan, que conta com muitas lojas, restaurantes e galerias de arte.

12° DIA | ESTOCOLMO • CRUZEIRO PELO MAR BÁLTICO • HELSINQUE (FINLÂNDIA)
Café da manhã buffet no hotel. Aproveite a manhã para fazer um passeio de barco 
pelos belíssimos canais que cortam Estocolmo. À tarde, traslado ao pier para 
embarque em luxuoso cruzeiro com destino a Helsinque (CABINE EXTERNA no Tour 
Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Pernoite a bordo, quando poderemos 
curtir toda a infraestrutura de lazer que o navio oferece: discoteca, shows, lojas, 
restaurantes, bares e free shop (JANTAR INCLUSO a bordo no Tour Premium).

13° DIA | HELSINQUE • SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA)
Café da manhã buffet a bordo. Desembarque e visita panorâmica pela bela capital 
finlandesa, conhecida como “a Filha do Báltico”, apreciando as Praças do Senado 

e do Mercado, o Palácio Presidencial, a igreja encravada na rocha e muito mais. 
A continuação embarcaremos no moderno trem de alta velocidade “Allegro” 
com destino a belíssima cidade de São Petersburgo, a “Veneza do Norte” com 
bilhete classe turista (2ª classe). O percurso demora aproximadamente 3 horas e 
40 minutos. Chegada, no final do dia, em São Petersburgo. 

14° DIA | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. 
Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o Grande, 
passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima catedral de São Salvador 
Sangrando, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos. À tarde, visitaremos o 
mundialmente famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos maiores 
do mundo. 

15° DIA | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. Dia 
livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que encanta a todos 
os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um tour até Petrodvoretz, 
deslumbrante palácio dos czares russos, ou, ainda, visitar os belíssimos e 
artísticos mosaicos da Catedral de Santo Isaac.

16° DIA | SÃO PETERSBURGO • MOSCOU
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. 
Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação de trens de São 
Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade Sapsan que 
cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até Moscou em 
menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo a Moscou em 
Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino “, 
pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e é um dos mais modernos do 
mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel. 

17° DIA | MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã buffet. Visita à imponente capital da Rússia, fundada em 1147, e 
o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, o famoso 
Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560. Visitaremos a 
Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô (ENTRADA INCLUSA), um 
dos mais belos e luxuosos do mundo, considerado uma verdadeira obra de arte. 

18° DIA | MOSCOU
Após café da manhã buffet. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin 
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados 
os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito mais. 
Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso e variado artesanato 
russo. Sugerimos visita opcional ao belíssimo museu da Segunda Guerra 
Mundial, com continuação para a famosa Arbat Street. 

19° DIA | MOSCOU • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Moscou INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e 
conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Igreja Encravada na Rocha em Helsinque
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol.

• 04 refeições INCLUSAS: 01 jantar no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 jantar 
no Hotel Ullensvang em Lofthus, 01 jantar no Hotel Kviknes em Balestrand 
e 01 jantar no Ferry de Estocolmo a Helsinque.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

EXTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 

mundo) de Gudvangen a Kaupanger;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Estocolmo / Helsinque em CABINE 

EXTERNA INCLUSA;
• Bilhete de Trem Allegro em Classe Turística de Helsinki a São Petersburgo 

INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 

INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ESCANDINÁVIA E RÚSSIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague Scandic Copenhagen P
Ferry CPH-OSL Scandinavian
  Seaways (DFDS)
  CABINE EXTERNA P
Lofthus  Ullensvang Apartamento 
  Fjord View.  PS
Bergen  First Marin  P
Balestrand  Kviknes
  Apartamento Fjord View P
Oslo  Clarion Royal Christiania  P
  Radisson Blu Plaza PS
  Thon Opera  P
Estocolmo  Scandic Park P
Ferry STO-HEL Silja Line
  CABINE EXTERNA P
São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky P
Moscou  Holiday Inn Sokolniki P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Helsinque até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Refeições

Catedral da Anunciação no Kremilin em Moscou

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol.

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel Ullensvang em Lofthus,  e 01 no Hotel 
Kviknes em Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

INTERNA INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 

mundo) de Gudvangen a Kaupanger;
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Estocolmo / Helsinque em CABINE 

INTERNA INCLUSA;
•Bilhete de Trem Allegro em Classe Turística de Helsinki a São Petersburgo 

INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 

INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO;

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
ESCANDINÁVIA E RÚSSIA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague Comfort Hotel
  Vesterbro  TS
  Scandic Webers P
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways 
  (DFDS) CABINE INTERNA  P
Lofthus   Ullensvang Apartamento 
  Vista montanha P
Bergen  Augustin  T
  Rica Bergen  T
Balestrand  Kviknes Apartamento 
  Standard  P
Oslo  Thon Opera  P
  Thon Triaden T
  Scandic Edderkoppen T
Estocolmo  Quality Globe Arena T
  Elite Palace  TS
  Scandic Norra Bantorget TS
Ferry STO-HEL Silja Line
  CABINE INTERNA P
São Petersburgo Dostoevsky  TS
Moscou  Cosmos  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como 
inclusas no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Helsinque até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

Refeições

Sognefjord na Noruega

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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ATENÇÃO!
ESTA É UMA EXTENSÃO SEM
ACOMPANHAMENTO DE
GUIA BRASILEIRO.

Extensão: Islândia

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho 12
Julho 17
Agosto 14
Setembro 11

Islândia
1° DIA | BRASIL • COPENHAGUE
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA | COPENHAGUE (DINAMARCA) • REYKJAVIK (ISLÂNDIA)
Chegada a Reykjavik, a capital da Islândia com conexão em Copenhague na 
Dinamarca. Traslado do aeroporto de Reykjavik até o hotel INCLUSO com Guia 
local falando Português, Espanhol ou Inglês. NOTA IMPORTANTE: BILHETE 
AÉREO DE COPENHAGUE ATÉ REYKJAVIK NÃO INCLUSO.

3° DIA | REYKJAVIK
Café da manhã buffet no hotel. Hoje faremos um passeio, com Guia local falando 
Português ou Espanhol, para a “Blue Lagoon” ou Lagoa Azul, uma piscina natural 
geotermal de águas quentes formada por campos de lava vulcânica no meio do 
deserto da Islândia. A Lagoa Azul é conhecida por suas propriedades especiais 

e seu efeito benéfico sobre a pele e atrai visitantes de todo o mundo em busca de saúde, lazer e uma experiência exótica. Teremos a oportunidade 
de tomar um refrescante banho em suas águas agradavelmente quentes rica em minerais, conhecida por suas propriedades curativas. Após o banho 
desfrutaremos de um almoço de 3 pratos INCLUSO no Restaurante Lava na Lagoa Azul. A tarde seguiremos em uma aventura inesquecível para observar 
baleias, botos, golfinhos e aves marinhas, incluindo os belos pingüins, em seu habitat natural: a costa de Reykjavík.

4° DIA | REYKJAVIK • AVENTURA NA COSTA SUL • REYKJAVIK
Café da manhã buffet no hotel. Hoje faremos uma viagem, com Guia local falando Português ou Espanhol, pelas paisagens deslumbrantes da costa sul 
da Islândia. Esta é a terra da Saga de Njal repleta de histórias lendárias. Durante a visita conheceremos as belas paisagens locais, suas vastas planícies 
formadas pelos rios glaciais, as falésias escarpadas de Dyrholaey e as cachoeiras espetaculares de Seljalandsfoss e Skogarfoss. Ao longo do caminho, 
poderemos ter uma vista inesquecível dos vulcões Hekla e Eyjafjallajökull.

5° DIA | REYKJAVIK • “GOLDEN CIRCLE” OU CÍRCULO DE OURO • REYKJAVIK
Café da manhã buffet no hotel. Hoje faremos um passeio de dia inteiro, com Guia local falando Português ou Espanhol, pelo “Golden Circle “ ou Círculo 
de Ouro, que inclui o Parque Nacional Aingvellir, local onde as placas tectônicas Norte América e Eurasia se encontram. Além disto, visitaremos as 
impressionantes cachoeiras Gullfoss, um rio de águas claras que despenca de uma altura de mais de 30 metros; conheceremos os geisers naturais que 
são águas ferventes que jorram até mais de 20 metros de altura, com formações únicas localizadas em um dos principais cartões postais da Islândia: o 
Parque Nacional Geysir; e o local do Parlamento Viking com mais de 1000 anos de história. No final da visita regressaremos a Reykjavik.

6° DIA | REYKJAVIK • COPENHAGUE (DINAMARCA)
Café da manhã buffet no hotel. Traslado do hotel até o aeroporto de Reyjkavik INCLUSO, com Guia local falando Português, Espanhol ou Inglês.
NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO DE REYKJAVIK A COPENHAGUE NãO INCLUSO.

EN5

EP

EP

EP

EP

EP

EP

Seljalandsfoss

EP: Extensão       
       Premiun

Roteiro em Resumo

6 dias e 4 noites
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol.

• 01 almoço de 3 pratos INCLUSO no Restaurante Lava na Lagoa Azul.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 

INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
EXTENSÃO: ISLÂNDIA

Extensão SEM Guia Brasileiro Acompanhante para ser combinada com os roteiros: Dinamarca & Noruega 
Exuberante, Escandinávia Magnífica, Escandinávia & Finlândia e Escandinávia & Rússia.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Reykjavik  Reykjavik City Center P
  Radisson Blu 1919 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até São 
Petersburgo e de Moscou até o regresso 
ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Refeições

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Puffin, ave nacional da Islândia

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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Vale Lauterbrunnen entre Interlaken e Grindelwald

A Magnífica
Europa Central



ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • PARIS (FRANÇA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Paris.

2° DIA | PARIS
Chegada no aeroporto de Paris, a capital da França. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Paris até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | PARIS
Após o café da manhã buffet no hotel, saída para um tour panorâmico de meio-
dia pela cidade, passando pelo Arco de Triunfo, pela Avenida de Champs-élysées, 
pela Torre Eiffel, pelo Hotel de Ville (a prefeitura de Paris), pelo Rio Sena, pela 
Catedral de Notre Dame, pelos Jardins de Luxemburgo, pela Ponte Neuf, pelo 
Túnel da Ponte de l ‘Alma, pelos bairros de Montparnasse, Marais, Bastille e 
St. Germaindes- Prés e pelos Museus D’Orsay e Louvre. A tarde será livre para 
continuar conhecendo essa cidade que é considerada a que mais turistas recebe 
no mundo.

4° DIA | PARIS
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para continuar se encantando com essa 
maravilhosa cidade.

5° DIA | PARIS • EPERNAY • DIJON
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Epernay, onde visitaremos 
a famosa cave do champagne Moet & Chandon, com degustação no final da 
visita (ENTRADA E DEGUSTAÇÃO INCLUSAS). Finalizada a visita continuaremos 
com destino a Dijon, a capital da Borgonha. Chegada e acomodação no hotel.

6° DIA | DIJON
Café da manhã buffet no hotel. Hoje de manhã faremos uma visita panorâmica 
pela cidade de Dijon, uma das mais importantes cidades da França. Dijon 
é a capital da Borgonha, a terra da mostarda, famosa pelo seu esplendor 
arquitectônico, herança dos Duques de Borgonha que fizeram desta província 
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P

P

P

Torre Eiffel em Paris

P

P: Premium

Glamourosa França
França e Mônaco

Roteiro em Resumo
14 dias e 12 noites

Paris - 3 noites
Dijon - 2 noites
Lyon - 2 noites
Aix-En-Provence - 1 noite
Nice - 4 noites

EC1

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Julho 22
Agosto 05
Setembro 02
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uma das maiores potências culturais da Europa Renascentista. No nosso citytour 
panorâmico conheceremos o Palais des Ducs, a bela Igreja de Saint Michel, a 
típica rua Verrerie e a Place d´Arcy. A tarde será livre para continuar conhecendo 
o centro histórico de Dijon e apreciar a culinária regional com pratos típicos a 
base de mostarda de Dijon.

7° DIA | DIJON • CÔTE D’OR • BEAUNE • LYON
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Lyon a terceira maior cidade 
da França. No caminho conheceremos a Côte D´Or a mais famosa rota dos 
vinhos da Europa, que tem este nome por causa da cor dourada avermelhada 
do solo da região. Em continuação, conheceremos a cidade de Beaune, uma das 
mais charmosas cidades da França com o seu mercado à moda da Idade Média 
e o famoso Hotel-Diêu, uma antiga hospedaria e jóia da arquitetura medieval 
com suas telhas vitrificadas multicoloridas, incluindo uma degustação de vinhos 
em uma cave da região (DEGUSTAÇÃO INCLUSA). Finalizada a visita a Beaune 
continuaremos a nossa viagem com destino a Lyon.

8° DIA | LYON
Café da manhã buffet no hotel. Após o café da manhã faremos uma visita 
panorâmica por Lyon que já foi a capital dos legendários gauleses e que 
hoje abriga o maior patrimônio Renascentista do mundo depois de Veneza e 
Florença. No nosso citytour panorâmico conheceremos a charmosa Vieux Lyon, 
às margens do Rio Saône, a catedral medieval de St. Jean, com seu relógio 
astronômico, a curiosa Basílica de Notre - Dame de Fourvière, a esplêndida Place 
da La Comèdie, a Rue de la République e a Place du Terreaux, com a moderna 
ópera de Lyon. A tarde será livre para explorar mais um pouco essa bela cidade.

9° DIA | LYON • AVIGNON • GORDES • AIX-EN-PROVENCE 
Café da manhã buffet no hotel. Hoje continuaremos a nossa com destino a Aix-
em-Provence, a “ Cidade das Mil Fontes” que já foi capital da Provence e cuja 
charmosa arquitetura e luminosa atmosfera foram traduzidas nos quadros de 
Cèzanne, seu filho mais ilustre. No caminho conheceremos Avignon, conhecida 
como o “ Vaticano Francés “, já que foi o centro do mundo cristão no século 
XIV, onde viveram nove Papas. Visita ao Palais des Papes (INGRESSO INCLUSO), 
considerado o maior Palácio Gótico da Europa e um misto de palácio, igreja e 
fortaleza, reconhecido como o mais importante monumento do Sul da França. 
A seguir chegaremos a Gordes, considerada a mais bela aldeia da França, 
suspensa sobre um rochedo e, atualmente, um refugio de artistas. Finalmente 
chegaremos a Aix-en-Provence.

10° DIA | AIX-EN-PROVENCE • NICE
Após o café da manhã buffet no hotel, saída para um tour panorâmico de 
meio-dia pela cidade universitária de Aix-en-Provence, famosa por ter suas 
paisagens retratadas por Cézanne.  Visitaremos o Mercado Provençal, a  
Catedral de São Salvador com seu Batistério e conheceremos suas diversas 
fontes na avenida principal “  Cour Mirabeau “, que divide o bairro medieval 
do bairro do século XVII. A tarde, continuaremos a nossa viagem com destino 

a Nice, a capital da charmosa Côte D´Azur reconhecido como um dos maiores 
balneários do Mediterrâneo. Chegada em Nice e citytour panorâmico passando 
pela sua avenida mais famosa: a Promenade des Anglais, com uma extensão de 
mais de cinco kilometros ao longo do litoral margeando o mar Mediterrâneo. 
Conheceremos a Cidade Velha e a área de Cimiez com destaque para o Museu 
Chagall e o Museu Matisse. O citytour termina no Hotel.

11° DIA | NICE • CÔTE D’AZUR • CANNES • ANTIBES • CAP D´ANTIBES • NICE
Café da manhã buffet no hotel. O dia hoje está reservado para conhecermos e 
descobrirmos o melhor da badalada Riviera Francesa: a Côte D` Azur, a Costa 
do Mediterrâneo que ficou famosa no mundo inteiro pelos filmes, romances, 
histórias de Príncipes e Princesas e pelas notícias das estrelas de cinema 
e dos milionários que a cada ano passam suas férias aqui no verão europeu. 
Conheceremos Cannes, a capital do cinema e do jet-set europeu, com as suas 
praias de areia fina e a badalada Croisette, o calçadão à beira-mar ladeado 
por palácios e palmeiras. Regressando a Nice passaremos por Antibes e Cap 
D`Antibes, antigas aldeias de pescadores que se tornaram símbolo máximo do 
luxo da Riviera Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante parte da 
sua vida.

12° DIA | NICE • GRASSE • ST. PAUL DE VENCE • NICE
Café da manhã buffet no hotel. Hoje visitaremos Grasse que, desde o século 
XVI, é a capital mundial dos perfumes que, por aqui, nascem de uma alquimia 
única das flores, das ervas e do sol da Provence. A seguir visitaremos St. Paul-de- 
Vence, uma cidadezinha de conto de fadas. Passearemos pelas suas pequenas 
ruas entrelaçadas admirando suas casinhas floridas e assim descobriremos 
porque esta é a segunda cidade mais visitada da França. No final da visita 
regressaremos a Nice.

13° DIA | NICE • MÔNACO • NICE
Café da manhã buffet no hotel. Hoje viveremos um dia de Reis, conheceremos 
o Principado de Mônaco, um estado soberano com apenas dois quilômetros 
quadrados, governado pela dinastia dos Grimaldi, a mais antiga monarquia 
ainda no poder no mundo. Na nossa visita panorâmica conheceremos: o Jardim 
Tropical, a Igreja de Santa Devota, o Porto, o Palácio Real, o mais famoso Cassino 
do mundo, e o Circuito de rua de Mônaco, cenário da mais famosa, charmosa e 
tradicional prova do Campeonato Mundial de Formula 1. Terminado o citytour 
retornaremos a Nice.

14° DIA | NICE • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Nice INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e 
conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Nice
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Visita a cave Moet & Chandon em Epernay com degustação INCLUSA;
• Degustação de vinhos em cave tradicional em Beaune;
• Ingresso INCLUSO no Palais des Papes em Avignon.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
GLAMOUROSA FRANÇA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Paris  Concorde
  Montparnasse P
  Pullman Montparnasse PS
Dijon  Grand Hotel De La Cloche  PS
  (Ex Sofitel Dijon La Cloche)
  Philippe Le Bom P
Lyon  Sofitel Lyon  L
  Le Méridien  PS
Aix-en-Provence Aquabella  P
  Le Pigonnet  P
  Grand Hôtel Roi
  René Aix-en-Provence
  Centre  P
Nice  Holiday Inn Nice P
  Beau Rivage  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Nossos preços para o Tour Premium não 
incluem:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Paris e de 
Nice até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Torre Eiffel em Paris

54





I

I

I

Itel Lyon Bellecour, the only fIve-star 

Ine cuisine  and famous French wines from the top 
fL

I



I

I

I

Itel Lyon Bellecour, the only fIve-star 

Ine cuisine  and famous French wines from the top 
fL

I



1° DIA | BRASIL • NICE (FRANÇA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Nices.

2° DIA - NICE
Chegada no aeroporto de Nice, a capital da Côte d´Azur e o mais importante 
balneário do Mediterrâneo Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Nice 
até o hotel INCLUSO. Restante do dia livre. NOTA IMPORTANTE: o guia 
brasileiro encontrará os passageiros no hotel no início da tarde do 3º dia.

3° DIA | NICE
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre. No inicio da tarde encontro dos 
passageiros com o Guia Brasileiro no Hotel para iniciar o citytour panorâmico 
passando pela sua avenida mais famosa: a Promenade des Anglais, com uma 

extensão de mais de cinco kilometros ao longo do litoral margeando o mar Mediterrâneo. Conheceremos a Cidade Velha e a área de Cimiez com destaque 
para o Museu Chagall e o Museu Matisse. O citytour termina no Hotel.

4° DIA | NICE • CÔTE D’AZUR • CANNES • ANTIBES • CAP D´ANTIBES • NICE
Café da manhã buffet no hotel. O dia hoje está reservado para conhecermos e descobrirmos o melhor da badalada Riviera Francesa: a Côte D` Azur, a Costa 
do Mediterrâneo que ficou famosa no mundo inteiro pelos filmes, romances, histórias de Príncipes e Princesas e pelas notícias das estrelas de cinema e dos 
milionários que a cada ano passam suas férias aqui no verão europeu. Conheceremos Cannes, a capital do cinema e do jet-set europeu, com as suas praias 
de areia fina e a badalada Croisette, o calçadão à beira-mar ladeado por palácios e palmeiras. Regressando a Nice passaremos por Antibes e Cap D`Antibes, 
antigas aldeias de pescadores que se tornaram símbolo máximo do luxo da Riviera Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante parte da sua vida.

5° DIA - NICE / GRASSE / ST. PAUL DE VENCE / NICE
Café da manhã buffet no hotel. Hoje visitaremos Grasse que, desde o século XVI, é a capital mundial dos perfumes que, por aqui, nascem de uma alquimia 
única das flores, das ervas e do sol da Provence. A seguir visitaremos St. Paul-de-Vence, uma cidadezinha de conto de fadas. Passearemos pelas suas 
pequenas ruas entrelaçadas admirando suas casinhas floridas e assim descobriremos porque esta é a segunda cidade mais visitada da França. No final da 
visita regressaremos a Nice.

6° DIA - NICE / MÔNACO / NICE
Café da manhã buffet no hotel. Hoje viveremos um dia de Reis, conheceremos o Principado de Mônaco, um estado soberano com apenas dois quilômetros 
quadrados, governado pela dinastia dos Grimaldi, a mais antiga monarquia ainda no poder no mundo. Na nossa visita panorâmica conheceremos: o Jardim 
Tropical, a Igreja de Santa Devota, o Porto, o Palácio Real, o mais famoso Cassino do mundo, e o Circuito de rua de Mônaco, cenário da mais famosa, 
charmosa e tradicional prova do Campeonato Mundial de Formula 1. Terminado o citytour retornaremos a Nice.

7° DIA - NICE / BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Nice INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas 
as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

P

P

P

P

Basílica de Sacre Coeur em Paris

P

P: Premium

Encantadora Côte D´Azur
França e Mônaco

Roteiro em Resumo
7 dias e 5 noites

Paris - 3 noites
Dijon - 2 noites
Lyon - 2 noites
Nice - 4 noites

EC2

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Julho 07 e 29
Agosto 12
Setembro 09
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o terceiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ENCANTADORA CÔTE D´AZUR

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Nice  Holiday Inn Nice P
  Beau Rivage  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Nossos preços para o Tour Premium não 
incluem:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Nice e de Nice 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Basílica de Sacre Coeur em Paris
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SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho 17
Julho 08 e 29
Agosto 12
Setembro 02

1° DIA | BRASIL • ZURIQUE
Apresentação no aeroporto com destino a Zurique.

2° DIA | ZURIQUE
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da Suíça. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Zurique até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: 
O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | ZURIQUE • LUCERNA
Café da manhã buffet e saída para uma visita panorâmica de meio dia por Zurique 
conhecendo os seus principais monumentos com destaque para a sede da FIFA. 
Passearemos pela Rua Höhenstrasse, a qual tem vista para os Alpes e para o 
lago Zörichsee, faremos uma parada em Rapperswil, a cidade das rosas. No 
caminho de volta à cidade faremos um cruzeiro pelo lago que também leva seu 
nome: Zurique. Finalizada a visita continuaremos a nossa viagem com destino 
a Lucerna, que é considerada a Suíça dentro da Suíça. No caminho visitaremos 
o centro da Victorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde receberemos 
de presente um  típico canivete suíço. Além de seu belíssimo centro histórico, 
Lucerna é sitiada por 3 das mais famosas montanhas do país, Mount Pilatus, 
Mount Rigi e Mount Titlis. Chegada em Lucerna e hospedagem.

4° DIA | LUCERNA
Após o café da manhã buffet saída para um citytour panorâmico caminhando 
por esta cidade que é famosa pela deslumbrante paisagem do Lago Lucerna. 
Conheceremos a Praça do Mercado; passaremos pela Câmara Municipal com seu 
prédio Renascentista; a Ponte Chapel do século XIX considerada a ponte coberta 
de madeira mais antiga da Europa; a Catedral Real, e as coloridas ruas de pedestres 
de Lucerna. O restante do dia será livre para continuar descobrindo a magia de 
Lucerna pelas sua bela arquitetura e animação dos artistas e músicos de rua. A 
noite sugerimos um Jantar opcional com Show (NÃO INCLUSO) no restaurante 
típico Stadkeller com excelente comida e uma atmosfera única desfrutando de um 
show original em uma combinação de boa comida, música e diversão inesquecível. 

Apaixonante Suíça
Suíça e Itália

Roteiro em Resumo
13 dias e 11 noites

Zurique - 1 noite
Lucerna - 2 noites
Grindelwald - 2 noites
Zermatt - 2 noites
St. Moritz - 1 noite
Milão - 3 noites

Alpes Suíços
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P: Premium
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5° DIA | LUCERNA • ENGELBERG (MONTE TITLIS) • BONDINHO ROTAIR • 
GRINDELWALD
Café da manhã buffet, pela manhã, visita ao Monte Titlis, com 3.020 metros de 
altitude, que abriga uma geleira milenar, localizado na cidade de Engelberg. O 
ponto alto é o “Rotair”, um espetacular bondinho que gira 360° que nos levará 
ao topo do Monte Titlis, onde teremos uma maravilhosa vista panorâmica de 
toda a região. No topo, poderemos visitar a fantástica gruta de gelo e seu glacial. 
Saída em direção à mundialmente famosa estação de inverno de Interlaken e 
continuação para a bela vila de Grindelwald. Chegada e acomodação no hotel.

6° DIA | GRINDELWALD • MONTE JUNGFRAU • JUNGFRAUJOCH • 
GRINDELWALD
Após café da manhã buffet, saída em direção ao Monte Jungfrau aonde 
subiremos de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta da Europa, 
com seu museu de gelo para admirar a neve no cume das montanhas, mesmo 
durante o verão europeu. No final da visita, retorno a Grindelwald. Chegada e 
acomodação no hotel.

7° DIA | GRINDELWALD • ZERMATT
Café da manhã buffet, saída com destino a Zermatt, localizada na base do 
Matterhorn, a montanha das montanhas, e que faz de Zermatt o principal 
destino de montanha da Suíça, local que atrai esquiadores no inverno e 
alpinistas no verão. Esta belíssima e pitoresca vila ainda preserva muito do seu 
charme original, onde o tráfego de veículos motorizados não é permitido. Carros 
elétricos trafegam no verão e os trenós no inverno. Chegada e acomodação no 
hotel. Jantar INCLUSO.

8° DIA | ZERMATT • GORNEGRATT • ZERMATT
Após o café da manhã buffet faremos um magnífico passeio de trem subindo 
o Gornergrat a 3.135 metros de altura. Apreciaremos a vista mais fabulosa 
do Matterhorn, o mais famoso cartão postal suíço, além de poder apreciar 
as grandes e belíssimas geleiras que ocupam esta parte dos Alpes. Retorno a 
Zermatt. À noite, uma boa pedida é comer um fondue de queijo ou um raclete, 
pratos típicos suíços, em um dos aconchegantes restaurantes locais.

9° DIA | ZERMATT • TREM EXPRESSO GLACIAL • ST. MORITZ
Café da manhã buffet. Saída para embarque no Glacier Express, um trem 
panorâmico que faz uma fantástica jornada pelos Alpes, passando por 291 
pontes, 91 túneis e dezenas de lindos vilarejos com destino a St. Moritz. 

Chegada a mais badalada estação de esqui do planeta, ideal para quem quer 
ver e ser visto. Acomodação no hotel. Restante do tempo livre para passeios. 
A noite sugerimos um Jantar opcional (NÃO INCLUSO) nas montanhas Muottas 
Muragl. Para muitos, não há vista mais espectacular do vale de Engadin do que a 
vista destas montanhas, por muito tempo uma fonte de inspiração para poetas, 
escritores e artistas. A maneira mais memorável e inesquecível é apreciar o pôr 
do sol seguido de um jantar de montanha no restaurante panorâmico.

10° DIA | ST MORITZ • LUGANO • MILÃO
Café da manhã buffet. Saída para uma fascinante viagem pelo coração dos Alpes 
com seus típicos povoados e campos verdes. Chegada à encantadora Lugano, na 
parte mais italiana do país. Visita panorâmica e continuação para a sofisticada 
Milão, capital italiana da moda.

11° DIA | MILÃO
Após o café da manhã buffet. Saída para um tour panorâmico de meio dia de 
visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuelle, 
Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o famoso Quadrilátero 
da moda e fazer algumas comprinhas.

12° DIA | MILÃO • STRESA (LAGO MAGGIORE) • COMO • MILÃO
Café da manhã buffet. Saída para conhecer um dos mais belos lagos italianos 
e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de barco pelo lago, 
conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, a maior das três, Ilha 
Bella e a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa já foi palco de alguns capítulos 
do famoso romance “Addio alle Armi” de Ernest Hemingway. Após o almoço (não 
incluído), prosseguiremos até Como, a bela cidade às margens do também famoso 
Lago de Como, cercado de mansões, hotéis e resorts. à tardinha, retorno a Milão.

13° DIA | MILÃO • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto 
de Milão INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo 
o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros 
sobre o traslado de saída.

Lucerna
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

•Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

•No caminho entre Zurique e Lucerna visita INCLUSA ao centro da 
Victorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde receberemos de 
presente um  típico canivete suíço.

•Incrível passeio no bondinho “Rotair” com destino ao topo do Monte 
Titlis INCLUSO;

•Maravilhoso passeio de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais 
alta da Europa INCLUSO;

•Fantástico passeio de trem a Gornegratt INCLUSO.

01 Refeição INCLUSA: 01 jantar em Zermatt.

•Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
•O sensacional trem Expresso Glacial entre Zermatt e St. Moritz INCLUSO.

•Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

•Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
•Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
•Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
APAIXONANTE SUÍÇA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Zurique  Central Plaza P
Lucerna  Astoria  P
Grindelwald  Romantik Shweizerhof P
Zermatt  Pollux  P
  Ambassador P
St. Moritz  Crystal  P
  Kempinsky Gran Hotel
  des Bains St. Moritz PS

Milão  Sheraton Four Points P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Zurique e de 
Milão até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Matterhorn

Refeições
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1° DIA | BRASIL • ZURIQUE
Apresentação no aeroporto com destino a Zurique.

2° DIA | ZURIQUE
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da Suíça. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Zurique até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: 
O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | ZURIQUE • LUCERNA
Café da manhã buffet e saída para uma visita panorâmica de meio dia por 
Zurique conhecendo os seus principais monumentos com destaque para a sede 
da FIFA. Passearemos pela Rua Höhenstrasse, a qual tem vista para os Alpes e 
para o lago Zörichsee, faremos uma parada em Rapperswil, a cidade das rosas. 
Conheceremos também o bairro de Zürich West, uma espécie de Soho da Suíça. 
Este bairro é considerado uma das mudanças urbanas  mais dinâmicas em toda a 
Suíça com suas lojas, galerias de arte, bares e restaurantes em antigas construções 
de tijolos e velhas estruturas de ferro reformadas. No caminho de volta à cidade 
faremos um cruzeiro pelo lago que também leva seu nome: Zurique. Finalizada a 
visita continuaremos a nossa viagem com destino a Lucerna, que é considerada 
a Suíça dentro da Suíça. No caminho visitaremos o Monte Uetliberg, destino 
popular dos moradores de Zurich para fazer trilhas,  localizado a 873 metros 
de altura com uma vista espectacular do lago, dos parques e das árvores.  A 
seguir continuaremos nossa viagem, visitando,  antes de chegar em Lucerna, o 
centro da Victorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde receberemos 
de presente um  típico canivete suíço. Além de seu belíssimo centro histórico, 
Lucerna é sitiada por 3 das mais famosas montanhas do país, Mount Pilatus, 
Mount Rigi e Mount Titlis. Chegada em Lucerna e hospedagem.

4° DIA | LUCERNA
Após o café da manhã buffet saída para um citytour panorâmico caminhando 
por esta cidade que é famosa pela deslumbrante paisagem do Lago Lucerna. 
Conheceremos a Praça do Mercado; passaremos pela Câmara Municipal com 
seu prédio Renascentista; a Ponte Chapel do século XIX considerada a ponte 
coberta de madeira mais antiga da Europa; a Catedral Real, e as coloridas ruas 
de pedestres de Lucerna. O restante do dia será livre para continuar descobrindo 
a magia de Lucerna pelas sua bela arquitetura e animação dos artistas e músicos 
de rua.  A noite sugerimos um Jantar opcional com Show ( NÃO INCLUSO) no 
restaurante típico Stadkeller com excelente comida e uma atmosfera
única desfrutando de um show original em uma combinação de boa comida, 

Suíça e Norte da Itália
Suíça e Itália

Roteiro em Resumo
18 dias e 16 noites

Zurique - 1 noite
Lucerna - 2 noites
Grindelwald - 2 noites
Zermatt - 2 noites
St. Moritz - 1 noite
Milão - 3 noites
Santa Margherita
Ligure  - 3 noites
Veneza - 2 noites

Lago Como

P

P

P

P

P

P

P

EC4

P: Premium

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho 17
Julho 08 e 29
Agosto 19
Setembro 02
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música e diversão inesquecível. 

5° DIA | LUCERNA • ENGELBERG (MONTE TITLIS) • BONDINHO ROTAIR • 
GRINDELWALD
Café da manhã buffet, pela manhã, visita ao Monte Titlis, com 3.020 metros de 
altitude, que abriga uma geleira milenar, localizado na cidade de Engelberg. O 
ponto alto é o “Rotair”, um espetacular bondinho que gira 360° que nos levará 
ao topo do Monte Titlis, onde teremos uma maravilhosa vista panorâmica de 
toda a região. No topo, poderemos visitar a fantástica gruta de gelo e seu glacial. 
Saída em direção à mundialmente famosa estação de inverno de Interlaken e 
continuação para a bela vila de Grindelwald. Chegada e acomodação no hotel.

6° DIA | GRINDELWALD • MONTE JUNGFRAU • JUNGFRAUJOCH • 
GRINDELWALD
Após café da manhã buffet, saída em direção ao Monte Jungfrau aonde 
subiremos de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta da Europa, 
com seu museu de gelo para admirar a neve no cume das montanhas, mesmo 
durante o verão europeu. No final da visita, retorno a Grindelwald. Chegada e 
acomodação no hotel.

7° DIA | GRINDELWALD • ZERMATT
Café da manhã buffet, saída com destino a Zermatt, localizada na base do 
Matterhorn, a montanha das montanhas, e que faz de Zermatt o principal 
destino de montanha da Suíça, local que atrai esquiadores no inverno e 
alpinistas no verão. Esta belíssima e pitoresca vila ainda preserva muito do seu 
charme original, onde o tráfego de veículos motorizados não é permitido. Carros 
elétricos trafegam no verão e os trenós no inverno. Chegada e acomodação no 
hotel. Jantar INCLUSO.

8° DIA | ZERMATT • GORNEGRATT • ZERMATT
Após o café da manhã buffet faremos um magnífico passeio de trem subindo 
o Gornergrat a 3.135 metros de altura. Apreciaremos a vista mais fabulosa 
do Matterhorn, o mais famoso cartão postal suíço, além de poder apreciar 
as grandes e belíssimas geleiras que ocupam esta parte dos Alpes. Retorno a 
Zermatt. À noite, uma boa pedida é comer um fondue de queijo ou um raclete, 
pratos típicos suíços, em um dos aconchegantes restaurantes locais.

9° DIA | ZERMATT • TREM EXPRESSO GLACIAL • ST. MORITZ
Café da manhã buffet. Saída para embarque no Glacier Express, um trem 
panorâmico que faz uma fantástica jornada pelos Alpes, passando por 291 
pontes, 91 túneis e dezenas de lindos vilarejos com destino a St. Moritz. Chegada 
a mais badalada estação de esqui do planeta, ideal para quem quer ver e ser 
visto. Acomodação no hotel. Restante do tempo livre. A noite sugerimos um 
Jantar opcional (NÃO INCLUSO) nas montanhas Muottas Muragl. Para muitos, 
não há vista mais espectacular do vale de Engadin do que a vista destas 
montanhas,  por muito tempo uma fonte de inspiração para poetas, escritores 
e artistas. A maneira mais memorável e  inesquecível é apreciar o pôr do sol 
seguido de um jantar de montanha no restaurante panorâmico.

10° DIA | ST MORITZ • LUGANO • MILÃO
Café da manhã buffet. Saída para uma fascinante viagem pelo coração dos Alpes 
com seus típicos povoados e campos verdes. Chegada à encantadora Lugano, na 
parte mais italiana do país. Visita panorâmica e continuação para a sofisticada 
Milão, capital italiana da moda.

11° DIA | MILÃO
Após o café da manhã buffet. Saída para um tour panorâmico de meio dia de 
visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuelle, 
Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o famoso Quadrilátero 
da moda e fazer algumas comprinhas.

12° DIA | MILÃO • STRESA (LAGO MAGGIORE) • COMO • MILÃO
Café da manhã buffet. Saída para conhecer um dos mais belos lagos italianos 
e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de barco pelo lago, 
conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, a maior das três, Ilha 
Bella e a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa já foi palco de alguns capítulos 
do famoso romance “Addio alle Armi” de Ernest Hemingway. Após o almoço (não 

incluído), prosseguiremos até Como, a bela cidade às margens do também famoso 
Lago de Como, cercado de mansões, hotéis e resorts. À tardinha, retorno a Milão.

13° DIA | MILÃO • GENOVA • SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã buffet. Saída com destino à encantadora Região da Liguria. 
Visitaremos Genova. Durante o city tour panorâmico nesta bela cidade portuária, 
visitaremos o seu centro histórico, a Catedral de San Lorenzo, o Palazzo Ducal, 
o monumento a Cristovão Colombo, célebre descobridor genovês, e a área do 
Porto. Seguiremos, então, para Santa Margherita Ligure, famoso e elegante 
centro turístico, e balneário da Riviera Ligure de Levante, conhecida como “A 
Pérola do Tigullio” aonde faremos um tour panorâmico de reconhecimento. 

14° DIA | SANTA MARGHERITA LIGURE • LEVANTO • CINQUETERRE • 
SANTA MARGHERITA LIGURE
Café da manhã buffet no hotel. Seguindo um curto trajeto pela riviera do sol 
nascente, chegaremos a Levanto, onde embarcaremos para um dia dedicado 
a viver a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos um vaporetto que 
nos permitirá conhecer as vilas Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e 
Riomaggiore, que formam as Cinco Terras. Visitaremos também Portovenere, 
belíssima cidade medieval, que guarda as históricas igrejas de São Pedro e São 
Lorenzo. No final da tarde, embarcaremos no nosso ônibus que nos levará de 
volta ao hotel. 

15° DIA | SANTA MARGHERITA LIGURE E • RAPALLO • PORTOFINO • 
SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã buffet no hotel. Seguiremos ao Porto de Rapallo onde tomaremos 
um vaporetto com destino a Portofino, a mais bela localidade da região do 
Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas casinhas de cores vivas. Percorreremos 
o promontório que conduz à igreja de San Giorgio. Retorno a Santa Margherita 
Ligure e depois seguiremos com destino a nosso Hotel. Restante do dia livre. 
16° DIA | SANTA MARGHERITA LIGURE • MARANELLO • BOLOGNA • VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Deixaremos na recordação a exuberante beleza 
natural da Liguria e entraremos na região da Emilia Romagna, conhecida pela 
sua nobreza e irresistível cozinha, chegando à chegando à cidade de Maranello 
para visitar a Galleria Ferrari (com INGRESSO INCLUSO) onde conheceremos 
a história da famosa fábrica de carros, com os seus antigos carros de Fórmula 
1 e os carros esportivos que hoje são a admiração em todo o mundo. Almoço 
em Maranello INCLUSO no Restaurante Cavallino frequentado pela equipe 
da Ferrari. Finalizado o almoço, continuaremos a nossa viagem passando por 
Bologna, capital da Emilia Romagna e parada obrigatória entre o Norte e o Sul 
da Península Itálica. Bologna foi um grande centro Etrusco e Gálico; no período 
medieval, foi colônia e município romano de grande importância na região. Em 
seu sugestivo centro histórico, elevam-se antigos palácios e igrejas ricas de obras 
de arte que testemunham a importância cultural que Bologna conquistou ao 
longo dos séculos. Destaque para a famosa Piazza Maggiore, La Fonte Di Netuno 
construída da Giambologna, Palazzo del Podesta e o Palazzo Re Enzo, conhecido 
como Palácio Novo. Prosseguindo a viagem, chegaremos à Veneza, capital da 
Região de Veneto.

17° DIA | VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades europeias, 
erguida sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos a Piazza San 
Marco, um imenso e majestoso salão de céu aberto, o Palazzo dei Dogi, a 
ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao estilo veneziano, deixe-se levar pelo 
romantismo num passeio de gôndola. Tarde livre.

18° DIA | VENEZA • BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Veneza INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO 
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como 
há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível 
que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último 
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• No caminho entre Zurique e Lucerna visita INCLUSA ao centro da 
Vistorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde receberemos de 
presente  um típico canivete  suíço;

• Incrível passeio no bondinho “Rotair” com destino ao topo do Monte 
Titlis INCLUSO;

• Maravilhoso passeio de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais 
alta da Europa INCLUSO;

• Fantástico passeio de trem a Gornegratt INCLUSO;
• Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello.

• 02 Refeições INCLUSAS: 01 jantar em Zermatt e 01 almoço INCLUSO no 
Restaurante Cavallino em Maranello (Exceto no mês de agosto em que 
o Restaurante poderá estar fechado).

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• O sensacional trem Expresso Glacial entre Zermatt e St. Moritz INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO;

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
SUÍÇA E NORTE DA ITÁLIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT
Zurique  Central Plaza    P
Lucerna  Astoria     P
Grindelwald  Romantik Shweizerhof    P
Zermatt  Pollux     P
  Ambassador    P
St. Moritz  Crystal     P
  Kempinsky Gran Hotel
  des Bains St. Moritz    PS
Milão  Sheraton Four Points    P
St. Margherita Ligure Lido Palace     P
  Best Western    P
  Regina Elena    P
Veneza  Hilton Molino Stucky    L
  Mônaco & Grand Canale   P
  Starhotel Splendid Suisse  PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Zurique e de  
Veneza  até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Refeições

Veneza
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1° DIA | BRASIL • MILÃO
Apresentação no aeroporto com destino a Milão.

2° DIA | MILÃO
Chegada a Milão capital italiana da moda. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Milão até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | MILÃO
Após o café da manhã buffet. Saída para um tour panorâmico de meio 
dia de visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio 
Emanuelle, Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o 
famoso Quadrilátero da moda e fazer algumas comprinhas.

4° DIA | MILÃO • STRESA (LAGO MAGGIORE) • COMO • MILÃO
Café da manhã buffet. Saída para conhecer um dos mais belos lagos 
italianos e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de barco 
pelo lago, conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, a 
maior das três, Ilha Bella e a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa 
já foi palco de alguns capítulos do famoso romance “Addio alle Armi” 
de Ernest Hemingway. Após o almoço (não incluído), prosseguiremos 
até Como, a bela cidade às margens do também famoso Lago de Como, 
cercado de mansões, hotéis e resorts. À tardinha, retorno a Milão.

5° DIA | MILÃO • GENOVA • SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã buffet. Saída com destino à encantadora Região da 
Liguria. Visitaremos Genova. Durante o city tour panorâmico nesta bela 
cidade portuária, visitaremos o seu centro histórico, a Catedral de San 
Lorenzo, o Palazzo Ducal, o monumento a Cristovão Colombo, célebre 
descobridor genovês, e a área do Porto. Seguiremos, então, para Santa 
Margherita Ligure, famoso e elegante centro turístico, e balneário da 
Riviera Ligure de Levante, conhecida como “A Pérola do Tigullio” aonde 
faremos um tour panorâmico de reconhecimento. 

Belíssima Itália
Itália

Roteiro em Resumo
18 dias e 16 noites

Milão - 3 noites
Santa Margherita
Ligure - 3 noites
Veneza - 2 noites
Florença - 2 noites
Assis - 1 noite
Roma - 2 noites
Sorrento - 3 noites

Portofino

P

P

P

P

P

P

EC5

P: Premium

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho 25
Julho 16 e 30
Agosto 06, 20 e 27
Setembro 10 e 15
Outubro 01 e 15
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6° DIA | SANTA MARGHERITA LIGURE • LEVANTO • CINQUETERRE • 
SANTA MARGHERITA LIGURE
Café da manhã buffet no hotel. Seguindo um curto trajeto pela riviera 
do sol nascente, chegaremos a Levanto, onde embarcaremos para um 
dia dedicado a viver a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos 
um vaporetto que nos permitirá conhecer as vilas Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola e Riomaggiore, que formam as Cinco Terras. 
Visitaremos também Portovenere, belíssima cidade medieval, que 
guarda as históricas igrejas de São Pedro e São Lorenzo. No final da tarde, 
embarcaremos no nosso ônibus que nos levará de volta ao hotel. 

7° DIA | SANTA MARGHERITA LIGURE E • RAPALLO • PORTOFINO • 
SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã buffet no hotel. Seguiremos ao Porto de Rapallo onde 
tomaremos um vaporetto com destino a Portofino, a mais bela localidade 
da região do Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas casinhas de cores 
vivas. Percorreremos o promontório que conduz à igreja de San Giorgio. 
Retorno a Santa Margherita Ligure e depois seguiremos com destino a 
nosso Hotel. Restante do dia livre. 

8° DIA | ST MARGHERITA LIGURE OU PORTOVENERE • MARANELLO • 
BOLOGNA • VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Deixaremos na recordação a 
exuberante beleza natural da Liguria e entraremos na região da Emilia 
Romagna,conhecida pela sua nobreza e irresistível cozinha, chegando 
à chegando à cidade de Maranello para visitar a Galleria Ferrari (com 
INGRESSO INCLUSO) onde conheceremos a história da famosa fábrica de 
carros, com os seus antigos carros de Fórmula 1 e os carros esportivos que 
hoje são a admiração em todo o mundo. Almoço em Maranello INCLUSO 
no Restaurante Cavallino frequentado pela equipe da Ferrari (Exceto no 
mês de agosto em que o Restaurante poderá estar fechado). Finalizado o 
almoço, continuaremos a nossa viagem passando por Bologna, capital da 
Emilia Romagna e parada obrigatória entre o Norte e o Sul da Península 
Itálica. Bologna foi um grande centro Etrusco e Gálico, seu sugestivo 
centro histórico, elevam-se antigos palácios e igrejas ricas de obras de 
arte que testemunham a importância cultural que Bologna conquistou 
ao longo dos séculos. Destaque para a famosa Piazza Maggiore, La 
Fonte Di Netuno construída da Giambologna, Palazzo del Podesta e o 
Palazzo Re Enzo, conhecido como Palácio Novo. Prosseguindo a viagem, 
chegaremos à Veneza, capital da Região de Veneto.

9° DIA | VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida 
Veneza, cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das 
cidades europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. 
Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu 
aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao estilo 
veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de gôndola. 
Tarde livre.

10° DIA | VENEZA • PISA • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. Saída pela manhã em direção a Pisa, 
famosa pela sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos 
Milagres, com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo. Percorrendo 
a autoestrada del Sole, chegaremos a Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Faremos um citytour panorâmico descobrindo 
a beleza da arte de gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e 
Giotto. Visitaremos a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo 
e o Batistério.

11° DIA | FLORENÇA • SAN GIMIGNANO • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. San Gimignano parece ter saído de 
uma fábula. Conhecida por suas torres que se estendem pela província 
de Siena pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é 
tombada pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Faremos 
um citytour panorâmico conhecendo o Duomo e sua Praça, o Palazzo 
Comunale e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita 
um almoço buffet degustação (INCLUSO) de típicos produtos da região 
da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, queijos, 
funghi, saladas e outros. Retorno a Florença.

12° DIA | FLORENÇA • SIENA • MONTALCINO • ASSIS
Café da manhã buffet no hotel. Após uma curta viagem com lindas 
paisagens, chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de 
arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del 
Campo onde, todos os anos, corre-se o famoso Palio de Siena, iremos à 
torre do relógio, ao Duomo, à igreja de San Domenico e à capela de Santa 
Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. A seguir, continuaremos 
em direção a Montalcino, famosa pelo vinho Brunello di Montalcino, 
chegando, conheceremos o seu centro histórico com o Palazzo dei Priori, 
que é sua prefeitura, e a Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino 
a região da Umbria. Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do 
monte Subasio, um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra 
São Francisco, sua vida e seus milagres. Visita à Basílica de São Francisco 
e à igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS).

13° DIA | ASSIS • ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Partindo em direção ao Sul da península 
Italiana, com destino a Roma, a “Cidade Eterna”, que há 2.000 anos 
fascina e encanta a todos.

14° DIA | ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Citytour panorâmico para conhecer as 
mil faces de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, 
Mercado de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, 
a Barroca com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. 
Visitaremos o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a 
Praça de São Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). 
Tarde e noite livre.

15° DIA | ROMA • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos com destino a Sorrento pela 
Campania banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade 
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras 
muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no 
golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, 
encanta os visitantes atraídos por seus belos panoramas.

16° DIA | SORRENTO • CAPRI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel e dia dedicado à meca de artistas e 
poetas, Capri. Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do 
tempo permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta 
de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, 
tomaremos o barco de retorno a Sorrento.

17° DIA | SORRENTO • POSITANO • AMALFI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia percorreremos os desfiladeiros 
da exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao 
Sul da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem 
rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com 
o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores espelham 
na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos em Positano 
e almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento.

18° DIA | SORRENTO • NÁPOLES • ROMA • BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos bem cedo para um breve 
citytour panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, 
localizada no centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área 
vulcânica de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. 
Possui um riquíssimo centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, 
Teatro São Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, 
a igreja de San Francesco e a Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela 
autoestrada Del Sole, para retornar a Roma direto ao aeroporto onde 
embarraremos de volta ao Brasil.

NOTA IMPORTANTE: Em algumas saídas deste Tour o  Guia Brasileiro 
acompanhará  os passageiros até a cidade de Nápoles,  sendo que o 
percurso de Nápoles até o aeroporto de  Roma será feito por um Guia 
local falando Português.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, primeira 
superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello;
• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo o permitam;
• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 02 almoços INCLUSOS: 01 almoço no Restaurante Cavallino em Maranello 
(Exceto no mês de agosto em que o Restaurante poderá estar fechado) e 01 
almoço buffet degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
BELISSÍMA ITÁLIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Milão  Sheraton Four Points P
St. Margherita Ligure Lido Palace  P
  Best Western
  Regina Elena P
Veneza  Hilton Molino Stucky L
  Monaco & Grand
  Canale  P
  Starhotel Splendid
  Suisse PS
Florença  Grand Hotel Baglioni P
Assis  Cenacolo Francescano P
Roma  NH Leonardo da Vinci P
Sorrento  Grand Hotel Vesuvio P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Milão e de 
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

Refeições

Praça São Pedro Vaticano

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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1° DIA | BRASIL • VENEZA
Apresentação no aeroporto com destino a Veneza.

2° DIA | VENEZA
Chegada a Veneza, famosa por seus canais. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Veneza até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3- DIA | VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida 
Veneza, cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das 
cidades europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. 
Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu 
aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao estilo 
veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de gôndola. 
Tarde livre.

4° DIA | VENEZA • PISA • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. Saída pela manhã em direção a Pisa, 
famosa pela sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos 
Milagres, com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo. Percorrendo 
a autoestrada del Sole, chegaremos a Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Faremos um citytour panorâmico descobrindo 
a beleza da arte de gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e 
Giotto. Visitaremos a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo 
e o Batistério.

5° DIA | FLORENÇA • SAN GIMIGNANO • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. San Gimignano parece ter saído de 
uma fábula. Conhecida por suas torres que se estendem pela província 

Veneza a Roma com Costa Amalfitana
Itália

Florença

P

P

P

P

P

P

EC6

P: Premium

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Julho 01 e 22
Agosto 05, 12 e 26
Setembro 02, 16 e 30
Outubro 07 e 21

Roteiro em Resumo
12 dias e 10 noites

Veneza - 2 noites
Florença - 2 noites
Assis - 1 noite
Roma - 2 noites
Sorrento - 3 noites
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de Siena pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é 
tombada pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Faremos 
um citytour panorâmico conhecendo o Duomo e sua Praça, o Palazzo 
Comunale e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita 
um almoço buffet degustação (INCLUSO) de típicos produtos da região 
da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, queijos, 
funghi, saladas e outros. Retorno a Florença.

6° DIA | FLORENÇA • SIENA • MONTALCINO • ASSIS
Café da manhã buffet no hotel. Após uma curta viagem com lindas 
paisagens, chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de 
arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del 
Campo onde, todos os anos, corre-se o famoso Palio de Siena, iremos à 
torre do relógio, ao Duomo, à igreja de San Domenico e à capela de Santa 
Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. A seguir, continuaremos 
em direção a Montalcino, famosa pelo vinho Brunello di Montalcino, 
chegando, conheceremos o seu centro histórico com o Palazzo dei Priori, 
que é sua prefeitura, e a Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino 
a região da Umbria. Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do 
monte Subasio, um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra 
São Francisco, sua vida e seus milagres. Visita à Basílica de São Francisco 
e à igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS).

7° DIA | ASSIS • ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Partindo em direção ao Sul da península 
Italiana, com destino a Roma, a “Cidade Eterna”, que há 2.000 anos 
fascina a todos.

8° DIA | ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Citytour panorâmico para conhecer as 
mil faces de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, 
Mercado de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, 
a Barroca com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. 
Visitaremos o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a 
Praça de São Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). 
Tarde e noite livre.

9° DIA | ROMA • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos com destino a Sorrento pela 
Campania banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade 
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras 
muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no 
golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, 
encanta os visitantes atraídos por seus belos panoramas.

10° DIA | SORRENTO • CAPRI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel e dia dedicado à meca de artistas e 
poetas, Capri. Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do 
tempo permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta 
de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, 
tomaremos o barco de retorno a Sorrento.

11° DIA | SORRENTO • POSITANO • AMALFI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia percorreremos os desfiladeiros 
da exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao 
Sul da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem 
rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com 
o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores espelham 
na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos em Positano 
e almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento.

12° DIA | SORRENTO • NÁPOLES • ROMA • BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos bem cedo para um breve 
citytour panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, 
localizada no centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área 
vulcânica de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. 
Possui um riquíssimo centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, 
Teatro São Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, 
a igreja de San Francesco e a Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela 
autoestrada Del Sole, para retornar a Roma direto ao aeroporto onde 
embarcaremos de volta ao Brasil. NOTA IMPORTANTE: Em algumas 
saídas deste Tour o  Guia Brasileiro acompanhará  os passageiros até a 
cidade de Nápoles,  sendo que o percurso de Nápoles até o aeroporto 
de  Roma será feito por um Guia local falando Português.

Vinho Italiano
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, primeira 
superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo o permitam;
• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 01 almoço buffet degustação INCLUSO em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Veneza  Hilton Molino Stucky    L
  Monaco & Grand Canale   P
  Starhotel Splendid Suisse  PS
Florença  Grand Hotel Baglioni    P
Assis  Cenacolo Francescano    P
Roma  NH Leonardo da Vinci    P
Sorrento  Grand Hotel Vesuvio    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Veneza e de 
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Refeições

Guia

Paisagem na Toscana
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1° DIA | BRASIL • MILÃO
Apresentação no aeroporto com destino a Milão.

2° DIA | MILÃO
Chegada a Milão capital italiana da moda. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Milão até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | MILÃO
Após o café da manhã buffet. Saída para um tour panorâmico de meio dia de 
visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuelle, 
Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o famoso Quadrilátero 
da moda e fazer algumas comprinhas.

4° DIA | MILÃO • STRESA (LAGO MAGGIORE) • COMO • MILÃO
Café da manhã buffet. Saída para conhecer um dos mais belos lagos italianos 
e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio de barco pelo lago, 
conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, a maior das três, Ilha 
Bella e a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa já foi palco de alguns capítulos 
do famoso romance “Addio alle Armi” de Ernest Hemingway. Após o almoço (não 
incluído), prosseguiremos até Como, a bela cidade às margens do também famoso 
Lago de Como, cercado de mansões, hotéis e resorts. À tardinha, retorno a Milão.

5° DIA | MILÃO • GENOVA • SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã buffet. Saída com destino à encantadora Região da Liguria. 
Visitaremos Genova. Durante o city tour panorâmico nesta bela cidade portuária, 
visitaremos o seu centro histórico, a Catedral de San Lorenzo, o Palazzo Ducal, 
o monumento a Cristovão Colombo, célebre descobridor genovês, e a área do 
Porto. Seguiremos, então, para Santa Margherita Ligure, famoso e elegante 
centro turístico, e balneário da Riviera Ligure de Levante, conhecida como “A 
Pérola do Tigullio” aonde faremos um tour panorâmico de reconhecimento. 

Graciosa Itália: Milão a Roma
Itália

Lago Maggiore

PC

PC

PC

PC

PC

PC

EC7

P: Premium
C: Classic

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho 25
Julho 16* e 30
Agosto 06*, 20, 21* e 27*
Setembro 10* e 24
Outubro 01 e 15*

ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

Roteiro em Resumo
15 dias e 13 noites

Milão - 3 noites
Santa Margherita
Ligure - 3 noites
Veneza - 2 noites
Florença - 2 noites
Assis - 1 noite

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!

74



6° DIA | SANTA MARGHERITA LIGURE • LEVANTO • CINQUETERRE • 
SANTA MARGHERITA LIGURE
Café da manhã buffet no hotel. Seguindo um curto trajeto pela riviera do sol 
nascente, chegaremos a Levanto, onde embarcaremos para um dia dedicado 
a viver a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos um vaporetto que 
nos permitirá conhecer as vilas Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e 
Riomaggiore, que formam as Cinco Terras. Visitaremos também Portovenere, 
belíssima cidade medieval, que guarda as históricas igrejas de São Pedro e São 
Lorenzo. No final da tarde, embarcaremos no nosso ônibus que nos levará de 
volta ao hotel.

7° DIA | SANTA MARGHERITA LIGURE E • RAPALLO • PORTOFINO • 
SANTA MARGHERITA LIGURE 
Café da manhã buffet no hotel. Seguiremos ao Porto de Rapallo onde tomaremos 
um vaporetto com destino a Portofino, a mais bela localidade da região do 
Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas casinhas de cores vivas. Percorreremos 
o promontório que conduz à igreja de San Giorgio. Retorno a Santa Margherita 
Ligure e depois seguiremos com destino a nosso Hotel. Restante do dia livre. 

8° DIA | ST MARGHERITA LIGURE OU PORTOVENERE • MARANELLO • 
BOLOGNA • VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Deixaremos na recordação a exuberante beleza 
natural da Liguria e entraremos na região da Emilia Romagna,conhecida pela sua 
nobreza e irresistível cozinha, chegando à chegando à cidade de Maranello para 
visitar a Galleria Ferrari (com INGRESSO INCLUSO) onde conheceremos a história 
da famosa fábrica de carros, com os seus antigos carros de Fórmula 1 e os carros 
esportivos que hoje são a admiração em todo o mundo. Almoço em Maranello 
INCLUSO no Restaurante Cavallino frequentado pela equipe da Ferrari (Exceto 
no mês de agosto em que o Restaurante poderá estar fechado). Finalizado o 
almoço, continuaremos a nossa viagem passando por Bologna, capital da Emilia 
Romagna e parada obrigatória entre o Norte e o Sul da Península Itálica. Bologna 
foi um grande centro Etrusco e Gálico, seu sugestivo centro histórico, elevam-se 
antigos palácios e igrejas ricas de obras de arte que testemunham a importância 
cultural que Bologna conquistou ao longo dos séculos. Destaque para a famosa 
Piazza Maggiore, La Fonte Di Netuno construída da Giambologna, Palazzo del 
Podesta e o Palazzo Re Enzo, conhecido como Palácio Novo. Prosseguindo a 
viagem, chegaremos à Veneza, capital da Região de Veneto.

9° DIA | VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades europeias, 
erguida sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos a Piazza San 
Marco, um imenso e majestoso salão de céu aberto, o Palazzo dei Dogi, a 
ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao estilo veneziano, deixe-se levar pelo 
romantismo num passeio de gôndola. Tarde livre.

10° DIA | VENEZA • PISA • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa 
pela sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos Milagres, 
com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo. Percorrendo a autoestrada del 

Sole, chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Faremos um citytour panorâmico descobrindo a beleza da arte de gênios, como 
Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos a Piazza da Signoria, 
Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério.

11° DIA | FLORENÇA • SAN GIMIGNANO • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. 
Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena pelo alto de 
uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada pela UNESCO como 
Patrimônio da Humanidade. Faremos um citytour panorâmico conhecendo 
o Duomo e sua Praça, o Palazzo Comunale e a belíssima igreja Santa Maria 
Assunta. Ao fim da visita um almoço buffet degustação (INCLUSO) de típicos 
produtos da região da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, 
queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a Florença.

12° DIA | FLORENÇA • SIENA • MONTALCINO • ASSIS
Café da manhã buffet no hotel. Após uma curta viagem com lindas paisagens, 
chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de arquitetura especial em tons 
ocres. Visitaremos a famosa Piazza del Campo onde, todos os anos, corre-se o 
famoso Palio de Siena, iremos à torre do relógio, ao Duomo, à igreja de San 
Domenico e à capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. 
A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa pelo vinho Brunello di 
Montalcino, chegando, conheceremos o seu centro histórico com o Palazzo dei 
Priori, que é sua prefeitura, e a Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino 
a região da Umbria. Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do monte 
Subasio, um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, 
sua vida e seus milagres. Visita à Basílica de São Francisco e à igreja de Santa 
Clara (ENTRADAS GRATUITAS).

13° DIA | ASSIS • ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Partindo em direção ao Sul da península Italiana, 
com destino a Roma, a “Cidade Eterna”, que há 2.000 anos fascina e encanta a 
todos.

14° DIA | ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Citytour panorâmico para conhecer as mil 
faces de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado 
de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca com suas 
praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos o menor estado 
do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São Pedro e sua imponente 
Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite livre.

15° DIA | ROMA • BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Roma INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO 
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o 
Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente 
todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Portofino
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello;
• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 02 almoços INCLUSOS: 01 almoço no Restaurante Cavallino em Maranello 
(Exceto no mês de agosto em que o Restaurante poderá estar fechado) e 
01 almoço buffet degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
GRACIOSA ITÁLIA: MILÃO A ROMA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Milão  Sheraton Four Points P
St. Margherita Ligure Lido Palace  P
  Best Western 
  Regina Elena P
Veneza  Hilton Molino Stucky L
  Monaco &
  Grand Canale P
  Starhotel
  Splendid Suisse PS
Florença  Grand Hotel Baglioni P
Assis  Cenacolo Francescano P
Roma  NH Leonardo da Vinci P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Nossos preços para o Tour Premium não 
incluem:
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Premium;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Milão e de 
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Refeições

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Fontana di Trevi em Roma
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turistica, 

turística superior e primeira INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 

português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO na Galleria Ferrari em Maranello;

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 01 almoço buffet degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 

Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.

• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
GRACIOSA ITÁLIA: MILÃO A ROMA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos! 

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Milão  Dei Cavalieri P
St. Margherita Ligure Park Suisse  TS
Veneza (Mestre) Hilton Garden
  Inn Mestre  P
Florença  Club  P
Assis  Dei Priori  T
Roma  Best Western
  Universo  TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Nossos preços para o Tour Classic não 
incluem:
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Milão e de 
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

Refeições

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Típica pasta italiana
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

1° DIA | BRASIL • VENEZA
Apresentação no aeroporto com destino a Veneza.

2° DIA | VENEZA
Chegada a Veneza, famosa por seus canais. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Veneza até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no final do dia no Hotel.

3° DIA | VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades europeias, 
erguida sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos a Piazza San 
Marco, um imenso e majestoso salão de céu aberto, o Palazzo dei Dogi, a 
ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao estilo veneziano, deixe-se levar pelo 
romantismo num passeio de gôndola. Tarde livre.

4° DIA | VENEZA • PISA • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa 
pela sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos Milagres, 
com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo. Percorrendo a autoestrada del 
Sole, chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Faremos um citytour panorâmico descobrindo a beleza da arte de gênios, como 
Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos a Piazza da Signoria, 
Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério.

5° DIA | FLORENÇA • SAN GIMIGNANO • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. 

Charmosa Itália: Veneza a Roma
Itália

Roteiro em Resumo
09 dias e 07 noites

Veneza - 2 noites
Florença - 2 noites
Assis - 1 noite
Roma - 2 noites

Torre em Pisa

PC

PC

PC

PC

PC

PC

EC8

P: Premium
C: Classic

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Julho 01 e 22*
Agosto 05, 12* e 26
Setembro 02*, 16* e 30
Outubro 01 e 15

Baixa Temporada 2016
Outubro 07 e 21*

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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Conhecida por suas torres que se estendem pela província de Siena pelo alto de 
uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é tombada pela UNESCO como 
Patrimônio da Humanidade. Faremos um citytour panorâmico conhecendo 
o Duomo e sua Praça, o Palazzo Comunale e a belíssima igreja Santa Maria 
Assunta. Ao fim da visita um almoço buffet degustação (INCLUSO) de típicos 
produtos da região da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, 
queijos, funghi, saladas e outros. Retorno a Florença.

6° DIA | FLORENÇA • SIENA • MONTALCINO • ASSIS
Café da manhã buffet no hotel. Após uma curta viagem com lindas paisagens, 
chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de arquitetura especial em tons 
ocres. Visitaremos a famosa Piazza del Campo onde, todos os anos, corre-se o 
famoso Palio de Siena, iremos à torre do relógio, ao Duomo, à igreja de San 
Domenico e à capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. 
A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa pelo vinho Brunello di 
Montalcino, chegando, conheceremos o seu centro histórico com o Palazzo dei 
Priori, que é sua prefeitura, e a Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino 
a região da Umbria. Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do monte 
Subasio, um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, 
sua vida e seus milagres. Visita à Basílica de São Francisco e à igreja de Santa 
Clara (ENTRADAS GRATUITAS).

7° DIA | ASSIS • ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Partindo em direção ao Sul da península Italiana, 
com destino a Roma, a “Cidade Eterna”, que há 2.000 anos fascina e encanta a todos.

8° DIA | ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Citytour panorâmico para conhecer as mil faces 
de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de 
Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Roma Barroca com 
suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos o menor estado 
do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São Pedro e sua imponente 
Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite livre.

9° DIA | ROMA • BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Roma INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Florença
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 

primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 

português ou espanhol;

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 01 almoço buffet degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 

INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.

• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
CHARMOSA ITÁLIA: VENEZA A ROMA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Veneza  Hilton Molino Stucky     L
  Monaco & Grand Canale   P
  Starhotel Splendid Suisse  PS
Florença  Grand Hotel Baglioni    P
Assis  Cenacolo Francescano    P
Roma  NH Leonardo da Vinci    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Premium;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Veneza e de 
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Refeições

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Cinco Terras
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turistica, 

turística superior e primeira INCLUSO café da manhã BUFFET;

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 

português ou espanhol;

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma;

• 01 almoço buffet degustação em San Gimignano;

 • Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 

Europa INCLUSO;

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.

• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
CHARMOSA ITÁLIA: VENEZA A ROMA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos! 

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e  visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Veneza (Mestre) Hilton Garden 
  Inn Mestre  P
Veneza (Marghera) Mercure Veneza
  Marghera  P
Florença  Club  P
Assis  Dei Priori  T
  Casa Leonori T
Roma  Best Western 
  Universo  TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Veneza e de 
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

Refeições

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Presuntos de Parma
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ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • ROMA
Apresentação no aeroporto com destino a Roma.

2° DIA | ROMA
Chegada a Roma capital da Itália. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto 
de Roma até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Citytour panorâmico para conhecer as 
mil faces de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, 
Mercado de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a 
Roma Barroca com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. 
Visitaremos o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a 
Praça de São Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). 
Tarde e noite livre.

4° DIA | ROMA • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos com destino a Sorrento pela 
Campania banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade 
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras 

Roteiro em Resumo
07 dias e 05 noites

Roma - 2 noites
Sorrento  - 3 noites

 Roma
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P

EC9 

P: Premium

Roteiro em Resumo
09 dias e 07 noites

Veneza - 2 noites
Florença - 2 noites
Assis - 1 noite
Roma - 2 noites SAÍDAS PREMIUM

GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Julho 06 e 27
Agosto 10, 17 e 31
Setembro 07 e 21

Baixa Temporada 2016
Outubro 05, 12 e 26

Roma e Costa Amalfitana
Itália
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muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, encanta 
os visitantes atraídos por seus belos panoramas.

5° DIA | SORRENTO • CAPRI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel e dia dedicado à meca de artistas e poetas, Capri. Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo 
permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, tomaremos o barco 
de retorno a Sorrento.

6° DIA | SORRENTO • POSITANO • AMALFI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul 
da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com o mar 
e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores espelham na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos em Positano e almoço 
livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento.

7° DIA | SORRENTO • NÁPOLES • ROMA • BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos bem cedo para um breve citytour panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no 
centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um riquíssimo 
centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San Francesco e 
a Galeria Umberto I. Seguiremos viagem pela autoestrada Del Sole, para retornar a Roma direto ao aeroporto onde embarraremos de volta ao Brasil.
NOTA IMPORTANTE: Em algumas saídas deste Tour o  Guia Brasileiro acompanhará  os passageiros até a cidade de Nápoles,  sendo que o percurso de Nápoles 
até o aeroporto de  Roma será feito por um Guia local falando Português.

Coliseu em Roma
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 

primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 

português ou espanhol;

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

 • Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

 • Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 

Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.

• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ROMA E COSTA AMALFITANA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Roma  NH Leonardo da Vinci P
Sorrento  Grand Hotel Vesuvio P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Roma e de 
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Capri
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ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • PALERMO
Apresentação no aeroporto com destino a Palermo.

2° DIA | PALERMO
Chegada a Palermo, a capital da Sicilia, a maior Ilha do Mediterrâneo. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Palermo até o hotel INCLUSO. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final 
do dia no Hotel.

3° DIA | PALERMO • MONREALE • PALERMO
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica à cidade onde 
passaremos pelo Palácio Real, centro do poder desde o período 
bizantino, o Duomo e a Capela Palatina. Finalizada a visita seguiremos 
com destino a Monreale onde admiraremos a Catedral Normanda  com 
seus esplendidos mosaicos do século XXII e o Claustro do Mosteiro 
Benedictino de arquitetura moura. Finalizada a visita, regresso a Palermo.

4° DIA | PALERMO • ERICE • SELINUNTE • AGRIGENTO 
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã sairemos com destino a 
Agrigento, dedicaremos o dia completo a conhecere a belíssima área de  
Trapani, com seus vinhedos famosos em todo o mundo. Visitaremos a 

Roteiro em Resumo
07 dias e 05 noites

Roma - 2 noites
Sorrento  - 3 noites

Cathedral em Palermo
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P: Premium

Roteiro em Resumo
08 dias e 08 noites

Palermo - 2 noites
Agrigento - 1 noites
Riviera Dei
Ciclopi - 1 noite
Taormina - 2 noites

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Agosto 02 e 16
Setembro 06 e 13

Paixão Siciliana: Palermo a Catânia 
Itália
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fascinante Erice, uma pequena aldeia medieval com origem na Grécia 
antiga, localizada em uma pequena colina, onde ele será  possível 
desfrutar de uma vista fantástica sobre as ilhas Egadi e ter uma prova 
de seus típicos biscoitos de amêndoas. Na parte da tarde continuaremos 
a nossa visita ao Parque arqueológico de Selinunte, o maior do  
Mediterrâneo.  No final da tarde chegaremos a Agrigento.

5° DIA | AGRIGENTO • PIAZZA ARMERINA • RIVIERA DEI CICLOPI 
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã visitaremos o maravilhoso 
“ Valle dos Templos”, um verdadeiro museu ao ar livre. O Templo da 
Concórdia, o Templo de Hercules, o Templo de Giunone, o Templo 
de Castor, e o Templo de Pólux  representam o exemplo mais belo da 
civilização grega na Sicília. Finalizada a visita continuaremos até Piazza 
Armerina, no coração da Sicília, onde visitaremos “Villa Romana del 
Casale”, famosa por suas fantásticas mosaicos que retratam a vida 
cotidana e as guerras na Antíga Roma.
Finalizada a visita continuaremos a nossa viagem para visitar Acicastello, 
uma pequena vila de pescadores com o seu Castelo Normando, 
construído em pedra de lava preta. Finalmente chegaremos na Riviera 
dei Ciclopi famosa costa siciliana com suas rochas desenhada pelas 
erupções do vulcão Etna.

6° DIA | RIVIERA DEI CICLOPI • MONTE ETNA • TAORMINA
Café da manhã buffet no hotel. A manhã será  dedicada a uma fantástica 
excursão pelo Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Através da 
paisagem fascinante, vamos chegar a uma altura de 2.000 metros, onde 
vamos desfrutar de um fantástico panorama do Mar Jônico. Visita a uma 
adega para degustação de vinhos e produtos típicos da Sicília.

Piazza Armerina

A tarde teremos tempo livre em Taormina, a pequena vila medieval 
chamada de “a Pérola do Mar Jônico”, famosa pelas suas típicas pequenas 
ruas e seu fascinante Teatro Grego. Após o jantar (NÃO INCLUSO) faremos 
um  agradável passeio no centro de Acireale onde poderão  provar um 
típico sorvete siciliano.

7° DIA | TAORMINA • SIRACUSA • CATÂNIA • TAORMINA
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã conheceremos Siracusa, a 
mais bela colônia Grega da Sicilia. Visitaremos a famosa “ Fontana Aretusa 
“, sua área arqueológica com o maravilhoso Teatro. Após o almoço (NÃO 
INCLUSO) na pequena Ilha barroca de Ortigia, no centro antigo de 
Siracusa, continuaremos a nossa viagem com destino a Catania, cidade 
conhecida por seu estilo barroco original e por suas ruas construídas com 
pedra de lava negra do Monte Etna. Faremos um passeio a pé pela Via 
Etnea, a rua barroca “Via Crociferi”, a Piazza Duomo com a Catedral e a 
estátua “Liotru”, símbolo da cidade, conheceremos o Anfiteatro Romano, 
a Ópera, a Universidade, e o Palácio nobre de Biscari. No final da visita 
retornaremos ao Hotel em Taormina.

8° DIA | TAORMINA • CATANIA • BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Catania INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não 
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente 
todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 

primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 

português ou espanhol.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 

Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.

• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
PAIXÃO SICILIANA: PALERMO A CATÂNIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Palermo  Ambasciatori       P
  Mercure Palermo Centro      P
  Mercure Palermo Excelsior  P
  Centrale Palace        P
  Garibaldi        P
Agrigento  Blu Hotel Kaos       P
  Colleverde Park        P
  Best Western Dioscury Bay  P
  Exclusive        P
Riviera dei Ciclopi Grand Hotel Faraglioni          P
  San Biagio Resort       P
Taormina  Villa Paradiso        P
  Excelsior Palace        P
  Villa Belvedere        P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Milão e de 
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Piazza del Duomo
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1° DIA | BRASIL • VENEZA
Apresentação no aeroporto com destino a Veneza.

2° DIA | VENEZA
Chegada a Veneza, famosa por seus canais. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Veneza até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no final do dia no Hotel.

3- DIA | VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida 
Veneza, cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das 
cidades europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. 
Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de céu 
aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao estilo 
veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio de gôndola. 
Tarde livre.

4° DIA | VENEZA • PISA • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. Saída pela manhã em direção a Pisa, 
famosa pela sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos 
Milagres, com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo. Percorrendo 
a autoestrada del Sole, chegaremos a Florença, capital da Toscana e 
berço do Renascimento. Faremos um citytour panorâmico descobrindo 
a beleza da arte de gênios, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci e 
Giotto. Visitaremos a Piazza da Signoria, Ponte Vecchio, com o Duomo 
e o Batistério.

5° DIA | FLORENÇA • SAN GIMIGNANO • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. San Gimignano parece ter saído de 
uma fábula. Conhecida por suas torres que se estendem pela província 
de Siena pelo alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa, ela é 
tombada pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Faremos 
um citytour panorâmico conhecendo o Duomo e sua Praça, o Palazzo 

Veneza a Roma com Costa Amalfitana e Sicília
Itália

Ponte Rialto 
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SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Julho 22
Agosto 05 e 26
Setembro 02

Roteiro em Resumo
19 dias e 17 noites

Veneza - 2 noites
Florença - 2 noites
Assis - 1 noite
Roma - 2 noites
Sorrento - 3 noites
Ferry de Nápoles a 
Palermo - 1 noite
Palermo - 2 noites
Agrigento - 1 noite
Riviera dei Ciclopi - 1 
noite
Taormina - 2 noites

Sicília
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Comunale e a belíssima igreja Santa Maria Assunta. Ao fim da visita 
um almoço buffet degustação (INCLUSO) de típicos produtos da região 
da Toscana: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, queijos, 
funghi, saladas e outros. Retorno a Florença.

6° DIA | FLORENÇA • SIENA • MONTALCINO • ASSIS
Café da manhã buffet no hotel. Após uma curta viagem com lindas 
paisagens, chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de 
arquitetura especial em tons ocres. Visitaremos a famosa Piazza del 
Campo onde, todos os anos, corre-se o famoso Palio de Siena, iremos à 
torre do relógio, ao Duomo, à igreja de San Domenico e à capela de Santa 
Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. A seguir, continuaremos 
em direção a Montalcino, famosa pelo vinho Brunello di Montalcino, 
chegando, conheceremos o seu centro histórico com o Palazzo dei Priori, 
que é sua prefeitura, e a Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino 
a região da Umbria. Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do 
monte Subasio, um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra 
São Francisco, sua vida e seus milagres. Visita à Basílica de São Francisco 
e à igreja de Santa Clara (ENTRADAS GRATUITAS).

7° DIA | ASSIS • ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Partindo em direção ao Sul da península 
Italiana, com destino a Roma, a “Cidade Eterna”, que há 2.000 anos 
fascina a todos.

8° DIA | ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Citytour panorâmico para conhecer as 
mil faces de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, 
Mercado de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, 
a Barroca com suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. 
Visitaremos o menor estado do planeta, o estado do Vaticano, com a 
Praça de São Pedro e sua imponente Basílica (headphone INCLUSO). 
Tarde e noite livre.

9° DIA | ROMA • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos com destino a Sorrento pela 
Campania banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade 
moldada sobre a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras 
muralhas que terminam no mar. Sorrento e sua costa se espelham no 
golfo de Nápoles. A cidade dá nome à península que, deliciosamente, 
encanta os visitantes atraídos por seus belos panoramas.

10° DIA | SORRENTO • CAPRI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel e dia dedicado à meca de artistas e 
poetas, Capri. Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do 
tempo permitirem) a famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta 
de Capri e o ponto mais alto da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, 
tomaremos o barco de retorno a Sorrento.

11° DIA | SORRENTO • POSITANO • AMALFI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia percorreremos os desfiladeiros 
da exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao 
Sul da costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem 
rica por suas cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com 
o mar e a montanha. No caminho, antigas vilas de pescadores espelham 
na sua simplicidade uma beleza sem igual. Parada para fotos em Positano 
e almoço livre em Amalfi. Retorno ao hotel em Sorrento.

12° DIA | SORRENTO • NÁPOLES • PALERMO
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos bem cedo para um breve citytour 
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no 
centro do golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica 
de Campi Flegrei. Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um 
riquíssimo centro histórico onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São 
Carlo, Palazzo Reale, a Praça do Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de 
San Francesco e a Galeria Umberto I. Finalizada a visita traslado ao Porto 
de Nápoles para embarque em Ferry com destino a Palermo.

13° DIA | PALERMO
Chegada a Palermo, a capital da Sicilia, a maior Ilha do Mediterrâneo. 

Desembarque e  Café da manhã. Traslado ao hotel INCLUSO. Resto do 
dia livre.

14° DIA | PALERMO • MONREALE • PALERMO
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica à cidade onde 
passaremos pelo Palácio Real, centro do poder desde o período 
bizantino, o Duomo e a Capela Palatina. Finalizada a visita seguiremos 
com destino a Monreale onde admiraremos a Catedral Normanda  com 
seus esplendidos mosaicos do século XXII e o Claustro do Mosteiro 
Benedictino de arquitetura moura. Finalizada a visita, regresso a Palermo.

15° DIA | PALERMO • ERICE • SELINUNTE • AGRIGENTO 
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã sairemos com destino a 
Agrigento, dedicaremos o dia completo a conhecere a belíssima área de  
Trapani, com seus vinhedos famosos em todo o mundo. Visitaremos  a 
fascinante Erice, uma pequena aldeia medieval com origem na Grécia 
antiga, localizada em uma pequena colina, onde ele será  possível 
desfrutar de uma vista fantástica sobre as ilhas Egadi e ter uma prova 
de seus típicos biscoitos de amêndoas. Na parte da tarde continuaremos 
a nossa visita ao Parque arqueológico de Selinunte, o maior do  
Mediterrâneo.  No final da tarde chegaremos a Agrigento.

16° DIA – AGRIGENTO/ PIAZZA ARMERINA / RIVIERA DEI CICLOPI 
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã visitaremos o maravilhoso 
“ Valle dos Templos”, um verdadeiro museu ao ar livre. O Templo da 
Concórdia, o Templo de Hercules, o Templo de Giunone, o Templo 
de Castor, e o Templo de Pólux  representam o exemplo mais belo da 
civilização grega na Sicília. Finalizada a visita continuaremos até Piazza 
Armerina, no coração da Sicília, onde visitaremos “Villa Romana del 
Casale”, famosa por suas fantásticas mosaicos que retratam a vida 
cotidana e as guerras na Antíga Roma. Finalizada a visita continuaremos 
a nossa viagem para visitar Acicastello, uma pequena vila de pescadores 
com o seu Castelo Normando, construído em pedra de lava preta. 
Finalmente chegaremos na Riviera dei Ciclopi famosa costa siciliana com 
suas rochas desenhada pelas erupções do vulcão Etna.

17° DIA | RIVIERA DEI CICLOPI  • MONTE ETNA • TAORMINA
Café da manhã buffet no hotel. A manhã será  dedicada a uma fantástica 
excursão pelo Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Através da 
paisagem fascinante, vamos chegar a uma altura de 2.000 metros, onde 
vamos desfrutar de um fantástico panorama do Mar Jônico. Visita a uma 
adega para degustação de vinhos e produtos típicos da Sicília. A tarde 
teremos tempo livre em Taormina, a pequena vila medieval chamada 
de “a Pérola do Mar Jônico”, famosa pelas suas típicas pequenas ruas e 
seu fascinante Teatro Grego. Após o jantar (NÃO INCLUSO) faremos um  
agradável passeio no centro de Acireale onde poderão  provar um típico 
sorvete siciliano.

18° DIA | TAORMINA • SIRACUSA • CATÂNIA • TAORMINA
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã conheceremos Siracusa, a 
mais bela colônia Grega da Sicilia. Visitaremos a famosa “ Fontana Aretusa 
“, sua área arqueológica com o maravilhoso Teatro. Após o almoço (NÃO 
INCLUSO) na pequena Ilha barroca de Ortigia, no centro antigo de 
Siracusa, continuaremos a nossa viagem com destino a Catania, cidade 
conhecida por seu estilo barroco original e por suas ruas construídas com 
pedra de lava negra do Monte Etna. Faremos um passeio a pé pela Via 
Etnea, a rua barroca “Via Crociferi”, a Piazza Duomo com a Catedral e a 
estátua “Liotru”, símbolo da cidade, conheceremos o Anfiteatro Romano, 
a Ópera, a Universidade, e o Palácio nobre de Biscari. No final da visita 
retornaremos ao Hotel em Taormina.

19° DIA | TAORMINA • CATANIA • BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Catania INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é 
possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até 
que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o 
Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros 
sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, primeira 
superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET;

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo o permitam;
• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma;

• 01 almoço buffet degustação INCLUSO em San Gimignano;

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO;

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
VENEZA A ROMA COM COSTA AMALFITANA E SICÍLIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Veneza  Hilton Molino Stucky       L
  Monaco & Grand Canale      P
  Starhotel Splendid Suisse   PS
Florença  Grand Hotel Baglioni        P
Assis  Cenacolo Francescano       P
Roma  NH Leonardo da Vinci       P
Sorrento  Grand Hotel Vesuvio              P
De Nápoles
a Palermo  Ferry        P
Palermo  Ambasciatori       P
  Mercure Palermo Centro      P
  Mercure Palermo Excelsior  P
  Centrale Palace       P
  Garibaldi        P
Agrigento  Blu Hotel Kaos        P
  Colleverde Park         P
  Best Western Dioscury Bay   P
  Exclusive         P
Riviera dei Ciclopi Grand Hotel Faraglioni        P
  San Biagio Resort        P
Taormina  Villa Paradiso       P
  Excelsior Palace       P
  Villa Belvedere       P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Veneza e de 
Roma até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Refeições

Guia

Fórum Imperial em Roma
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ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • ROMA
Apresentação no aeroporto com destino a Roma.

2° DIA | ROMA
Chegada a Roma, a “Cidade Eterna”, que há 2.000 anos fascina a todos. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Roma até o hotel INCLUSO. NOTA 
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel no final do dia.

3° DIA | ROMA 
Café da manhã buffet no hotel. Citytour panorâmico para conhecer as mil 
faces de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado 
de Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca com suas 
praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos o menor estado 
do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São Pedro e sua imponente 
Basílica (headphone INCLUSO). Tarde e noite livre.

4° DIA | ROMA • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos com destino a Sorrento pela Campania 
banhada pelo azulíssimo Mar Tirreno. Uma aprazível localidade moldada sobre 
a costa de tufo vulcânico que formam verdadeiras muralhas que terminam no 
mar. Sorrento e sua costa se espelham no golfo de Nápoles. A cidade dá nome 
à península que, deliciosamente, encanta os visitantes atraídos por seus belos 
panoramas.

5° DIA | SORRENTO • CAPRI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel e dia dedicado à meca de artistas e poetas, Capri. 
Na célebre ilha, visitaremos (sempre que as condições do tempo permitirem) a 
famosa Gruta Azul (ENTRADA INCLUSA), a Piazzeta de Capri e o ponto mais alto 
da ilha, Annacapri. Ao final da tarde, tomaremos o barco de retorno a Sorrento.

Roteiro em Resumo
07 dias e 05 noites

Roma - 2 noites
Sorrento  - 3 noites

 Roma

P

P

P

P

P

EC12

P: Premium

Roteiro em Resumo
14 dias e 12 noites

Roma - 2 noites
Sorrento - 3 noites
Ferry de Nápoles a 
Palermo - 1 noite
Palermo - 2 noites
Agrigento - 1 noite
Riviera dei Ciclopi - 1 noite
Taormina - 2 noites

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Julho: 27
Agosto: 10 e 31
Setembro: 07

Roma com Costa Amalfitana e Sicília
Itália

Sicília

Capri
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6° DIA | SORRENTO • POSITANO • AMALFI • SORRENTO
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia percorreremos os desfiladeiros da 
exuberante COSTA AMALFITANA, um pedaço da Costa Campana ao Sul da 
costeira Sorrentina que se debruça no golfo de Salerno. Paisagem rica por suas 
cores e repleta de oliveiras e limoeiros que contrastam com o mar e a montanha. 
No caminho, antigas vilas de pescadores espelham na sua simplicidade uma 
beleza sem igual. Parada para fotos em Positano e almoço livre em Amalfi. 
Retorno ao hotel em Sorrento.

7° DIA | SORRENTO • NÁPOLES • PALERMO
Café da manhã buffet no hotel. Sairemos bem cedo para um breve citytour 
panorâmico em Nápoles, a cidade do “jeitinho italiano”, localizada no centro do 
golfo de mesmo nome, entre o Vesúvio e a área vulcânica de Campi Flegrei. 
Nápoles é a maior cidade do Sul da Itália. Possui um riquíssimo centro histórico 
onde veremos o Castello Nuovo, Teatro São Carlo, Palazzo Reale, a Praça do 
Plebiscito, com suas estátuas, a igreja de San Francesco e a Galeria Umberto I. 
Finalizada a visita traslado ao Porto de Nápoles para embarque em Ferry com 
destino a Palermo.

8° DIA | PALERMO
Chegada a Palermo, a capital da Sicilia, a maior Ilha do Mediterrâneo. 
Desembarque e café da manhã. Traslado ao hotel INCLUSO. Resto d dia livre.

9° DIA | PALERMO • MONREALE • PALERMO
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica à cidade onde passaremos 
pelo Palácio Real, centro do poder desde o período bizantino, o Duomo e a 
Capela Palatina. Finalizada a visita seguiremos com destino a Monreale onde 
admiraremos a Catedral Normanda  com seus esplendidos mosaicos do século 
XXII e o Claustro do Mosteiro Benedictino de arquitetura moura. Finalizada a 
visita, regresso a Palermo.

10° DIA | PALERMO • ERICE • SELINUNTE • AGRIGENTO 
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã sairemos com destino a Agrigento, 
dedicaremos o dia completo a conhecere a belíssima área de  Trapani, com 
seus vinhedos famosos em todo o mundo. Visitaremos  a fascinante Erice, uma 
pequena aldeia medieval com origem na Grécia antiga, localizada em uma 
pequena colina, onde ele será  possível desfrutar de uma vista fantástica sobre 
as ilhas Egadi e ter uma prova de seus típicos biscoitos de amêndoas.
Na parte da tarde continuaremos a nossa visita ao Parque arqueológico de 
Selinunte, o maior do  Mediterrâneo.  No final da tarde chegaremos a Agrigento

11° DIA | AGRIGENTO • PIAZZA ARMERINA • RIVIERA DEI CICLOPI 
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã visitaremos o maravilhoso “ Valle 

Sorrento

dos Templos”, um verdadeiro museu ao ar livre. O Templo da Concórdia, o 
Templo de Hercules, o Templo de Giunone, o Templo de Castor, e o Templo de 
Pólux  representam o exemplo mais belo da civilização grega na Sicília. Finalizada 
a visita continuaremos até Piazza Armerina, no coração da Sicília, onde 
visitaremos “Villa Romana del Casale”, famosa por suas fantásticas mosaicos 
que retratam a vida cotidana e as guerras na Antíga Roma. Finalizada a visita 
continuaremos a nossa viagem para visitar Acicastello, uma pequena vila de 
pescadores com o seu Castelo Normando, construído em pedra de lava preta. 
Finalmente chegaremos na Riviera dei Ciclopi famosa costa siciliana com suas 
rochas desenhada pelas erupções do vulcão Etna.

12° DIA | RIVIERA DEI CICLOPI • MONTE ETNA • TAORMINA
Café da manhã buffet no hotel. A manhã será  dedicada a uma fantástica 
excursão pelo Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. Através da 
paisagem fascinante, vamos chegar a uma altura de 2.000 metros, onde vamos 
desfrutar de um fantástico panorama do Mar Jônico. Visita a uma adega para 
degustação de vinhos e produtos típicos da Sicília. A tarde teremos tempo livre 
em Taormina, a pequena vila medieval chamada de “a Pérola do Mar Jônico”, 
famosa pelas suas típicas pequenas ruas e seu fascinante Teatro Grego. Após 
o jantar (NÃO INCLUSO) faremos um  agradável passeio no centro de Acireale 
onde poderão  provar um típico sorvete siciliano.

13° DIA | TAORMINA • SIRACUSA • CATÂNIA • TAORMINA
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã conheceremos Siracusa, a mais 
bela colônia Grega da Sicilia. Visitaremos a famosa “ Fontana Aretusa “, sua 
área arqueológica com o maravilhoso Teatro. Após o almoço (NÃO INCLUSO) na 
pequena Ilha barroca de Ortigia, no centro antigo de Siracusa, continuaremos a 
nossa viagem com destino a Catania, cidade conhecida por seu estilo barroco 
original e por suas ruas construídas com pedra de lava negra do Monte Etna. 
Faremos um passeio a pé pela Via Etnea, a rua barroca “Via Crociferi”, a Piazza 
Duomo com a Catedral e a estátua “Liotru”, símbolo da cidade, conheceremos 
o Anfiteatro Romano, a Ópera, a Universidade, e o Palácio nobre de Biscari. No 
final da visita retornaremos ao Hotel em Taormina.

14° DIA | TAORMINA • CATANIA • BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Catania INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.
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Refeições

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Visita INCLUSA na Gruta Azul sempre que as condições do tempo o 
permitam;

• Headphone INCLUSO na visita na Basílica de São Pedro em Roma.

• 01 almoço buffet degustação INCLUSO em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO;

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ROMA COM COSTA AMALFITANA E SICÍLIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Roma  NH Leonardo da Vinci        P
Sorrento  Grand Hotel Vesuvio        P
De Nápoles  Ferry         P
a Palermo
Palermo  Ambasciatori       P
  Mercure Palermo Centro       P
  Mercure Palermo Excelsior  P
  Centrale Palace        P
  Garibaldi         P
Agrigento  Blu Hotel Kaos        P
  Colleverde Park         P
  Best Western Dioscury Bay  P
  Exclusive        P
Riviera dei Ciclopi Grand Hotel Faraglioni        P
  San Biagio Resort       P
Taormina  Villa Paradiso       P
  Excelsior Palace        P
  Villa Belvedere       P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Roma e de 
Catania até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Cinco Terras
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P

P

P

P

P

P

P: Premium

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • ZAGREB (CROÁCIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Zagreb, com conexão.
 
2° DIA | ZAGREB
Chegada à bela capital da Croácia. Zagreb é a maior cidade do país, uma 
metrópole que soube conservar o espírito de épocas passadas e, ao mesmo 
tempo, incorporar as comodidades da vida moderna. Traslado SEM ASSISTENTE 
do aeroporto de Zagreb até o hotel INCLUSO. NOTA: IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.
 
3° DIA | ZAGREB • PLITVICE • ZAGREB
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Plitvice, onde faremos 
uma visita panorâmica, conhecendo o Parque (ENTRADA INCLUSA). ALMOÇO 
INCLUSO em Plitvice. No final da visita, depois do almoço retorno a Zagreb. 
Chegada em Zagreb.

 
4° DIA | ZAGREB • SARAJEVO (BÓSNIA-HERZEGOVINA)
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica por Zagreb que está assentada 
sobre as cidades de Gradec e Kaptol. Gradec, ou Gornji Grad, antigo povoado 
real, foi fortificada contra os ataques dos tártaros no século XIII e ainda 
conserva algumas de suas muralhas e pórticos medievais. Em Kaptol, antigo 
assentamento religioso, destaca-se o Palácio Episcopal. Apreciaremos as belas 
igrejas e os palácios góticos e barrocos, como a Catedral de Santo Estevão, a 
Igreja de São Marcos e o Convento de Santa Clara, sede do Museu da cidade. 
Finalizada a visita, saída com destino a Sarajevo via Slavonski Brod. Chegada em 
Sarajevo no final da tarde.
 
5° DIA | SARAJEVO
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica de meio dia por Sarajevo, 
uma das cidades mais orientais e de maior diversidade cultural da Europa, 
que esteve mais de 300 anos sob o poder dos turcos até a chegada do império 
Austro-Húngaro no fim do século XIX. O império teve fim quando o Arquiduque 
Franz Ferdinand foi assassinado em Sarajevo, originando a primeira Guerra 
Mundial. Durante nossa visita, caminharemos pelo antigo centro histórico e 

Roteiro em Resumo
07 dias e 05 noites

Roma - 2 noites
Sorrento  - 3 noites

Montenegro

JM1 Roteiro em Resumo
15 dias e 13 noites

Zagreb - 2 noites
Sarajevo - 2 noites
Dubrovnik - 3 noites
Hvar - 1 noite
Split - 1 noite
Opatja - 1 noite
Ljubljana - 2 noites
Zagreb - 1 noite

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 21 e 28 
Junho:04, 11, 18 e 25
Julho: 02, 09, 16, 23 e 30
Agosto: 06, 13, 20 e 27
Setembro: 03, 10, 17 e 24

Baixa Temporada 2016
Outubro: 01, 08 e 15

Encantadora Croácia
Croácia, Bósnia-Hezegovina, Montenegro e Eslovênia
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Parque Plitvice

cultural conhecendo a Biblioteca Nacional de 1896, o Bascarsija (a antiga área 
de comércio turco), o Museu de Sarajevo, a Igreja Ortodoxa de 1539, a Sinagoga 
de 1581, a Catedral Católica Romana de 1889, a Mesquita de Gazi Husrev-Beg, 
considerada a mais importante estrutura Islâmica do país e um exemplo de 
arquitetura otomana e a Ponte Latina, aonde o Arquiduque Franz Ferdinand foi 
assassinado em 28 de junho de 1914. Visitaremos com INGRESSO INCLUSO, o 
Museu do Túnel da Guerra de Sarajevo, chamado também de “Túnel da Vida”, 
que salvou a vida de milhares de pessoas na Guerra de 1992 a 1995 quando a 
cidade foi sitiada, a estimativa é de que por este Túnel passaram mais de um 
milhão de pessoas e mais de vinte toneladas de comida durante o cerco à cidade 
de Sarajevo.
 
6° DIA | SARAJEVO • MOSTAR • POCITELJ • MEDJUGORJE • DUBROVNIK 
(CROÁCIA)
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Dubrovnik via Mostar, 
cidade na qual faremos uma visita panorâmica. Mostar é uma cidade de grandes 
belezas naturais localizada em um lindo vale onde o tranquilo Rio Neretva cruza 
a cidade. Seu maior símbolo é a Ponte Antiga, que é um exemplo do triunfo 
e da reconciliação de Mostar, construída pelos Otomanos em 1566, destruída 
na Guerra em 1993 e reconstruída em 2004. É uma grande honra cruzar esta 
ponte! Continuaremos a nossa viagem com destino a Pocitelj, cidade declarada 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e conheceremos a sua importante 
fortaleza. No final da visita, seguiremos com destino a Medjugorje, um dos 
lugares mais importante de peregrinação do mundo por causa da aparição da 
Virgem Maria em 1981. Seguiremos então para a Croácia, com destino a sua 
capital: Dubrovnik. Chegada a Dubrovnik, a “Pérola do Adriático”, uma das 
cidades de pedra mais belas do mundo.
 
7° DIA | DUBROVNIK
Café da manhã buffet no hotel. Visita à cidade, fundada no ano 600 pelos 
gregos, com ruas e placas pavimentadas de mármore. Percorreremos a pé o 
centro antigo, com suas belas e charmosas ruas, fontes, praças e monumentos. 
Apreciaremos a Catedral e visitaremos o Monastério Franciscano (ENTRADAS 
INCLUSAS). Dubrovnik faz parte do Patrimônio Universal da Humanidade e conta 
com mais de 2.000 metros de magníficas muralhas em volta do centro antigo.
 
8° DIA | DUBROVNIK • BAÍA DE KOTOR (MONTENEGRO) • BUDVA • DUBROVNIK
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia, faremos uma belíssima excursão 
à República de Montenegro, no Mar Adriático. Margearemos o Golfo Boka 
Kotorska, onde se encontram as Baías de Topla, Tivat, Risan e Kotor, a ilha 
artificial de Nossa Senhora das Rocas e a ilha natural de San Jorge. Desfrutaremos 
uma bela vista do Golfo Boka Kotorska, chamado, por sua beleza, “A Noiva do 
Adriático”. A Baía de Kotor, considerada pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade, é o único fiorde do Mediterrâneo e o mais setentrional da Europa. 
Continuaremos com destino à cidade antiga de Budva, onde conheceremos a 
sua Igreja e o Museu, e, no tempo livre, poderemos desfrutar da atmosfera de 
uma típica cidade antiga mediterrânea com os seus cafés e galerias. No final da 
visita, regresso a Dubrovnik.
 
9° DIA | DUBROVNIK • DRVENIK • SUCURAJ • HVAR
Café de manhã buffet no hotel. Saída para a maravilhosa ilha de Hvar. 
Seguiremos margeando o Mar Adriático em direção ao porto de Drvenik, onde 
embarcaremos no ferry para a ilha de Hvar. Trinta e cinco minutos mais tarde 
chegaremos ao porto de Sucuraj, na ilha de Hvar. Chegar a ilha é praticamente 
atracar num daqueles paraísos perdidos e idílicos. Há quem diga que é uma 
espécie de Côte d’Azur croata. Seguiremos para a cidade de Hvar, onde faremos 
um citytour panorâmico. Hvar fez parte da história de incontáveis civilizações: 
gregos, romanos, bizantinos, eslavos, entre outros. Com tanta história, conhecer 

a parte antiga da cidade é, sem dúvida, ver a magia de perto. O centro é 
composto pela praça Trg Svetog Stjepana e pela Catedral de mesmo nome, 
uma impressionante construção do século 16 na qual ainda se realizam missas 
diárias. Aproveite a tarde para passear por esta pequena cidade com seus cafés 
e restaurantes e fazer compras em uma feirinha de artesanato local.
 
10° DIA | HVAR • SPLIT
Café de manhã buffet no hotel. Saída com destino a Split via ferry. Em Split, 
faremos citytour panorâmico com destaque para o magnífico Palácio do 
Imperador Diocleciano, construído em pedra branca (ENTRADA INCLUSA) e 
declarado pela UNESCO Patrimônio da Humanidade. Mais de 3000 pessoas 
ainda vivem dentro dos seus portais. Ali, encontraremos importantes ruínas 
arqueológicas, como o Templo de Júpiter, a Catedral de São Domingo e o 
Mausoléu de Diocleciano. Aproveitem a tarde para passear pela marina com os 
seus charmosos cafés e restaurantes de frutos de mar.
 
11° DIA | SPLIT • TROGIR • ZADAR • OPATIJA
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Opatija via Trogir e Zadar. 
Chegada à cidade-museu de Trogir, tombada como Patrimônio Cultural da 
Humanidade e localizada em uma pequena ilha ligada ao continente por 
uma ponte. Visita panorâmica a Trogir, com suas casas de pedra, igrejas e 
monastérios. No final da visita, saída com destino à cidade de Zadar. Chegada 
e visita panorâmica à cidade, destaque para a Igreja de São Francisco, do século 
XVII, a Igreja de São Donato, construída em forma circular no século IX, com 
aspecto de um castelo, sobre as ruínas de um foro romano, e a Catedral de São 
Anastácio, que é a maior igreja do país. Seguiremos para Opatija, bela estância 
termal e um dos mais antigos centros turísticos do Adriático.
 
12° DIA | OPATIJA • POSTOJNA (ESLOVÊNIA) • LJUBLJANA (ESLOVÊNIA)
Café da manhã buffet no hotel. Saída para visita à cidade Postojna, visitaremos as 
Cavernas de Postojna (ENTRADA INCLUSA), consideradas as maiores do mundo, 
com mais de 20 quilômetros de extensão. No fim da visita, continuaremos 
com destino a Ljubljana. Chegada e visita panorâmica à bela capital eslovena 
apreciando o Castelo, o Museu Nacional e o Teatro da ópera. A cidade cresceu 
em volta do Forte Grand, construído no século XII no alto de uma colina de onde 
se pode desfrutar uma esplêndida vista dos Alpes Julianos e dos Karawanke.
 
13° DIA | LJUBLJANA • LAGO BLED • LJUBLJANA
Café da manhã buffet no hotel. Saída para o Lago Bled, que foi, durante muitos 
anos, o principal destino turístico da Eslovênia. Chegada e visita panorâmica 
apreciando seu imponente castelo (ENTRADA INCLUSA), as três pontes, 
com destaque para a Ponte do Dragão e o famoso Lago Bled de águas verde 
esmeralda, com sua pequena ilha que abriga a Igreja de Santa Maria (ENTRADA 
INCLUSA), antiga igreja barroca construída sobre uma capela pré-românica. 
Faremos um cruzeiro pelo Lago Bled. No fim da visita, retorno a Ljubljana.
 
14° DIA | LJUBLJANA • ZAGREB
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre em Ljubljana. No início da tarde, 
saída com destino a Zagreb. Chegada em Zagreb e hospedagem.
 
15° DIA | ZAGREB (CROÁCIA) • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Zagreb INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e 
conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
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Refeições

• Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria 
primeira, primeira superior ou luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português 
ou espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Parque Plitivice;
• Ingresso INCLUSO para o Museu do Túnel da Guerra de Sarajevo;
• Ingresso INCLUSO para a Catedral e o Monastério Franciscano em 

Dubrovnik;
• Ingresso INCLUSO para o Palácio do Imperador Diocleciano em Split;
• Ingresso INCLUSO para as Cavernas de Postojna;
• Ingresso INCLUSO no Castelo e na Igreja de Santa Maria em Bled.
 
• 01 refeição INCLUSA: 01 almoço em Plitvice.
 
• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.
 
• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 

Europa INCLUSO.
 
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE. 

TOUR PREMIUM
ENCANTADORA CROÁCIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Zagreb  Sheraton Zagreb P
Sarajevo  Bristol  P
   Europe  PS
Dubrovnik  Valamar Lacroma PS
   Argosy  P
Hvar  Amfora  P
   Riva  P
Split  Radisson Blu Split PS
   Le Meridien Lav P
   Park  P
   Atrium  P
Opatija  Astoria  P
   Bristol  P
   Palace Bellevue P
Ljubljana  Grand Union Executive P
   Plaza  P
   Lev  L
   Best Western Premier Slon P
Zagreb  Esplanade  L
   Sheraton Zagreb P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Zagreb e de 
Zagreb até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Baía de Kotor
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P: Premium

1° DIA | BRASIL • ZAGREB (CROÁCIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Zagreb, com conexão.
 
2° DIA | ZAGREB
Chegada à bela capital da Croácia. Zagreb é a maior cidade do país, uma 
metrópole que soube conservar o espírito de épocas passadas e, ao 
mesmo tempo, incorporar as comodidades da vida moderna. Traslado 
SEM ASSISTENTE do aeroporto de Zagreb até o hotel INCLUSO. NOTA 
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | ZAGREB • PLITVICE • ZAGREB
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Plitvice, onde faremos 
uma visita panorâmica, conhecendo o Parque (ENTRADA INCLUSA). 
ALMOÇO INCLUSO em Plitvice. No final da visita, depois do almoço 
retorno a Zagreb. Chegada em Zagreb.

 4° DIA | ZAGREB • SARAJEVO (BÓSNIA-HERZEGOVINA)
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica por Zagreb que está 
assentada sobre as cidades de Gradec e Kaptol. Gradec, ou Gornji 
Grad, antigo povoado real, foi fortificada contra os ataques dos tártaros 
no século XIII e ainda conserva algumas de suas muralhas e pórticos 
medievais. Em Kaptol, antigo assentamento religioso, destaca-se o 
Palácio Episcopal. Apreciaremos as belas igrejas e os palácios góticos e 
barrocos, como a Catedral de Santo Estevão, a Igreja de São Marcos e o 
Convento de Santa Clara, sede do Museu da cidade. Finalizada a visita, 
saída com destino a Sarajevo via Slavonski Brod. Chegada em Sarajevo 
no final da tarde.
 
5° DIA | SARAJEVO
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica de meio dia por 
Sarajevo, uma das cidades mais orientais e de maior diversidade cultural 
da Europa, que esteve mais de 300 anos sob o poder dos turcos até a 

Croácia, Bósnia-Herzegovina e Montenegro de Zagreb a Dubrovnik
Croácia, Bósnia-Herzegovina e Montenegro 

Parque Natural Plitvice Jezera

JM2

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 21, 28 
Junho: 04 , 11, 18 e 25
Julho: 02, 09, 16, 23 e 30
Agosto: 06, 13, 20 e 27
Setembro: 03, 10, 17 e 24

Baixa Temporada 2016
Outubro: 01, 08 e 15

Roteiro em Resumo
9 dias e 7 noites

Zagreb - 2 noite
Sarajevo - 2 noites
Dubrovnik - 3 noites
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Parque Natural Plitvice Jezera

chegada do império Austro-Húngaro no fim do século XIX. O império 
teve fim quando o Arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado em 
Sarajevo, originando a primeira Guerra Mundial. Durante nossa visita, 
caminharemos pelo antigo centro histórico e cultural conhecendo a 
Biblioteca Nacional de 1896, o Bascarsija (a antiga área de comércio 
turco), o Museu de Sarajevo, a Igreja Ortodoxa de 1539, a Sinagoga de 
1581, a Catedral Católica Romana de 1889, a Mesquita de Gazi Husrev-
Beg, considerada a mais importante estrutura Islâmica do país e um 
exemplo de arquitetura otomana e a Ponte Latina, aonde o Arquiduque 
Franz Ferdinand foi assassinado em 28 de junho de 1914. Visitaremos com 
INGRESSO INCLUSO, o Museu do Túnel da Guerra de Sarajevo, chamado 
também de “Túnel da Vida”, que salvou a vida de milhares de pessoas na 
Guerra de 1992 a 1995 quando a cidade foi sitiada, a estimativa é de que 
por este Túnel passaram mais de um milhão de pessoas e mais de vinte 
toneladas de comida durante o cerco à cidade de Sarajevo.
 
6° DIA | SARAJEVO • MOSTAR • POCITELJ • MEDJUGORJE • DUBROVNIK 
(CROÁCIA)
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Dubrovnik via 
Mostar, cidade na qual faremos uma visita panorâmica. Mostar é uma 
cidade de grandes belezas naturais localizada em um lindo vale onde o 
tranquilo Rio Neretva cruza a cidade. Seu maior símbolo é a Ponte Antiga, 
que é um exemplo do triunfo e da reconciliação de Mostar, construída 
pelos Otomanos em 1566, destruída na Guerra em 1993 e reconstruída 
em 2004. É uma grande honra cruzar esta ponte! Continuaremos a 
nossa viagem com destino a Pocitelj, cidade declarada Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco, e conheceremos a sua importante fortaleza. 
No final da visita, seguiremos com destino a Medjugorje, um dos lugares 
mais importante de peregrinação do mundo por causa da aparição da 
Virgem Maria em 1981. Seguiremos então para a Croácia, com destino 
a sua capital: Dubrovnik. Chegada a Dubrovnik, a “Pérola do Adriático”, 
uma das cidades de pedra mais belas do mundo.

7° DIA | DUBROVNIK
Café da manhã buffet no hotel. Visita à cidade, fundada no ano 600 pelos 
gregos, com ruas e placas pavimentadas de mármore. Percorreremos 
a pé o centro antigo, com suas belas e charmosas ruas, fontes, praças 
e monumentos. Apreciaremos a Catedral e visitaremos o Monastério 
Franciscano (ENTRADAS INCLUSAS). Dubrovnik faz parte do Patrimônio 
Universal da Humanidade e conta com mais de 2.000 metros de 
magníficas muralhas em volta do centro antigo.
 
8° DIA | DUBROVNIK • BAÍA DE KOTOR (MONTENEGRO) • BUDVA • DUBROVNIK
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia, faremos uma belíssima 
excursão à República de Montenegro, no Mar Adriático. Margearemos o 
Golfo Boka Kotorska, onde se encontram as Baías de Topla, Tivat, Risan e 
Kotor, a ilha artificial de Nossa Senhora das Rocas e a ilha natural de San 
Jorge. Desfrutaremos uma bela vista do Golfo Boka Kotorska, chamado, 
por sua beleza, “A Noiva do Adriático”. A Baía de Kotor, considerada 
pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, é o único fiorde do 
Mediterrâneo e o mais setentrional da Europa. Continuaremos com 
destino à cidade antiga de Budva, onde conheceremos a sua Igreja e o 
Museu, e, no tempo livre, poderemos desfrutar da atmosfera de uma 
típica cidade antiga mediterrânea com os seus cafés e galerias. No final 
da visita, regresso a Dubrovnik.
 
9° DIA | DUBROVNIK • BRASIL
Café de manhã buffet no hotel. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Dubrovnik INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é 
possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até 
que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o 
Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros 
sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria 
primeira, primeira superior ou luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

 
• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 

espanhol INCLUSO;
• Ingresso INCLUSO no Parque Plitivice;
• Ingresso INCLUSO para o Museu do Túnel da Guerra de Sarajevo;
• Ingresso INCLUSO para a Catedral e o Monastério Franciscano em Dubrovnik.
 
• 01 refeição INCLUSA: 01 almoço em Plitvice.
 
• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.
 
• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 

INCLUSO.
 
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
•Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
CROÁCIA, BÓSNIA-HERZEGOVINA E MONTENEGRO DE ZAGREB A DUBROVNIK

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Zagreb  Sheraton Zagreb P
Sarajevo  Bristol   P
   Europe  PS
Dubrovnik  Valamar Lacroma PS
   Argosy  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Zagreb e de 
Dubrovnik até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Refeições

Guia

Palácio do Imperador Diocleciano em Split
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ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • DUBROVNIK (CROÁCIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Dubrovnik, com conexão.
 
2° DIA | DUBROVNIK (CROÁCIA)
Chegada à “Pérola do Adriático“ uma das cidades de pedra mais belas do 
mundo. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Dubrovnik até o hotel 
INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
final do dia no Hotel.
.
3° DIA | DUBROVNIK
Café da manhã buffet no hotel. Visita à cidade, fundada no ano 600 pelos 
gregos, com ruas e placas pavimentadas de mármore. Percorreremos a pé o 
centro antigo, com suas belas e charmosas ruas, fontes, praças e monumentos. 
Apreciaremos a Catedral e visitaremos o Monastério Franciscano (ENTRADAS 
INCLUSAS). Dubrovnik faz parte do Patrimônio Universal da Humanidade e conta 
com mais de 2.000 metros de magníficas muralhas em volta do centro antigo.
 
4° DIA | DUBROVNIK • BAÍA DE KOTOR (MONTENEGRO) • BUDVA • DUBROVNIK
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia, faremos uma belíssima excursão 
à República de Montenegro, no Mar Adriático. Margearemos o Golfo Boka 
Kotorska, onde se encontram as Baías de Topla, Tivat, Risan e Kotor, a ilha 
artificial de Nossa Senhora das Rocas e a ilha natural de San Jorge. Desfrutaremos 
uma bela vista do Golfo Boka Kotorska, chamado, por sua beleza, “A Noiva do 
Adriático”. A Baía de Kotor, considerada pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade, é o único fiorde do Mediterrâneo e o mais setentrional da Europa. 
Continuaremos com destino à cidade antiga de Budva, onde conheceremos a 
sua Igreja e o Museu, e, no tempo livre, poderemos desfrutar da atmosfera de 
uma típica cidade antiga mediterrânea com os seus cafés e galerias. No final da 

Croácia e Eslovênia de Dubrovnik a Zagreb
Croácia, Montenegro, Ilha de Hvar e Eslovênia

Roteiro em Resumo
12 dias e 10 noites

Dubrovnik - 3 noite
Hvar - 1 noite
Split - 1 noite
Opatija - 1 noite
Ljubljana - 2 noites
Zagreb - 2 noites

C

C

C

C

C

Zagreb

JM3

P: Premium

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 25
Junho:01, 08, 15, 22 e 29
Julho: 06, 13, 20 e 27
Agosto: 03, 10, 17, 24 e 31
Setembro: 07, 14, 21 e 28

Baixa Temporada 2016
Outubro: 05, 12 e 19
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visita, regresso a Dubrovnik.
5° DIA | DUBROVNIK • DRVENIK • SUCURAJ • HVAR
Café de manhã buffet no hotel. Saída para a maravilhosa ilha de Hvar. 
Seguiremos margeando o Mar Adriático em direção ao porto de Drvenik, onde 
embarcaremos no ferry para a ilha de Hvar. Trinta e cinco minutos mais tarde 
chegaremos ao porto de Sucuraj, na ilha de Hvar. Chegar a ilha é praticamente 
atracar num daqueles paraísos perdidos e idílicos. Há quem diga que é uma 
espécie de Côte d’Azur croata. Seguiremos para a cidade de Hvar, onde faremos 
um citytour panorâmico. Hvar fez parte da história de incontáveis civilizações: 
gregos, romanos, bizantinos, eslavos, entre outros. Com tanta história, conhecer 
a parte antiga da cidade é, sem dúvida, ver a magia de perto. O centro é 
composto pela praça Trg Svetog Stjepana e pela Catedral de mesmo nome, 
uma impressionante construção do século 16 na qual ainda se realizam missas 
diárias. Aproveite a tarde para passear por esta pequena cidade com seus cafés 
e restaurantes e fazer compras em uma feirinha de artesanato local.
 
6° DIA | HVAR • SPLIT
Café de manhã buffet no hotel. Saída com destino a Split via ferry. Em Split, 
faremos citytour panorâmico com destaque para o magnífico Palácio do 
Imperador Diocleciano, construído em pedra branca (ENTRADA INCLUSA) e 
declarado pela UNESCO Patrimônio da Humanidade. Mais de 3000 pessoas 
ainda vivem dentro dos seus portais. Ali, encontraremos importantes ruínas 
arqueológicas, como o Templo de Júpiter, a Catedral de São Domingo e o 
Mausoléu de Diocleciano. Aproveitem a tarde para passear pela marina com os 
seus charmosos cafés e restaurantes de frutos de mar.
 
7° DIA | SPLIT • TROGIR • ZADAR • OPATIJA
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Opatija via Trogir e Zadar. 
Chegada à cidade-museu de Trogir, tombada como Patrimônio Cultural da 
Humanidade e localizada em uma pequena ilha ligada ao continente por 
uma ponte. Visita panorâmica a Trogir, com suas casas de pedra, igrejas e 
monastérios. No final da visita, saída com destino à cidade de Zadar. Chegada 
e visita panorâmica à cidade, destaque para a Igreja de São Francisco, do século 
XVII, a Igreja de São Donato, construída em forma circular no século IX, com 
aspecto de um castelo, sobre as ruínas de um foro romano, e a Catedral de São 
Anastácio, que é a maior igreja do país. Seguiremos para Opatija, bela estância 
termal e um dos mais antigos centros turísticos do Adriático.
 
8° DIA | OPATIJA • POSTOJNA (ESLOVÊNIA) • LJUBLJANA (ESLOVÊNIA)
Café da manhã buffet no hotel. Saída para visita à cidade Postojna, visitaremos as 

Lago Bled

Cavernas de Postojna (ENTRADA INCLUSA), consideradas as maiores do mundo, 
com mais de 20 quilômetros de extensão. No fim da visita, continuaremos 
com destino a Ljubljana. Chegada e visita panorâmica à bela capital eslovena 
apreciando o Castelo, o Museu Nacional e o Teatro da ópera. A cidade cresceu 
em volta do Forte Grand, construído no século XII no alto de uma colina de onde 
se pode desfrutar uma esplêndida vista dos Alpes Julianos e dos Karawanke.
 
9° DIA | LJUBLJANA • LAGO BLED • LJUBLJANA
Café da manhã buffet no hotel. Saída para o Lago Bled, que foi, durante muitos 
anos, o principal destino turístico da Eslovênia. Chegada e visita panorâmica 
apreciando seu imponente castelo (ENTRADA INCLUSA), as três pontes, 
com destaque para a Ponte do Dragão e o famoso Lago Bled de águas verde 
esmeralda, com sua pequena ilha que abriga a Igreja de Santa Maria (ENTRADA 
INCLUSA), antiga igreja barroca construída sobre uma capela pré-românica. 
Faremos um cruzeiro pelo Lago Bled. No fim da visita, retorno a Ljubljana.
 
10° DIA | LJUBLJANA • ZAGREB
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre em Ljubljana. No início da tarde, 
saída com destino a Zagreb. Chegada em Zagreb e hospedagem.
 
11° DIA | ZAGREB
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica por Zagreb que está assentada 
sobre as cidades de Gradec e Kaptol. Gradec, ou Gornji Grad, antigo povoado 
real, foi fortificada contra os ataques dos tártaros no século XIII e ainda conserva 
algumas de suas muralhas e pórticos medievais. Em Kaptol, antigo assentamento 
religioso, destaca-se o Palácio Episcopal. Apreciaremos as belas igrejas e os 
palácios góticos e barrocos, como a Catedral de Santo Estevão, a Igreja de São 
Marcos e o Convento de Santa Clara, sede do Museu da cidade. Tarde livre para 
explorar esta encantadora cidade. 
 
12° DIA | ZAGREB (CROÁCIA) • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Zagreb INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria 
primeira, primeira superior ou luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

 
• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português 

ou espanhol INCLUSO;
• Ingresso INCLUSO para a Catedral e o Monastério Franciscano em 

Dubrovnik;
• Ingresso INCLUSO para o Palácio do Imperador Diocleciano em Split;
• Ingresso INCLUSO para as Cavernas de Postojna;
• Ingresso INCLUSO no Castelo e na Igreja de Santa Maria em Bled.
 
• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.
 
• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 

Europa INCLUSO.
 
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
CROÁCIA E ESLOVÊNIA DE DUBROVNIK A ZAGREB

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Dubrovnik  Valamar Lacroma PS
   Argosy  P
Hvar  Amfora  P
  Riva  P
Split  Radisson Blu Split PS
  Le Meridien Lav P
  Park  P 
  Atrium  P
Opatija  Astoria  P 
  Bristol  P
  Palace Bellevue P
Ljubljana  Grand Union Executive P
  Plaza  P
  Lev  L
  Best Western Premier Slon P
Zagreb  Esplanade  L
  Sheraton Zagreb P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Dubrovnik e de Zagreb 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Centro de Dubrovnik
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SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho: 18
Julho: 09, 23 e 30
Agosto: 13 e 20
Setembro: 03, 17 e 24

Baixa Temporada 2016
Outubro: 08

1° DIA | BRASIL • ZAGREB (CROÁCIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Zagreb, com conexão.

2° DIA | ZAGREB
Chegada à bela capital da Croácia. Zagreb é a maior cidade do país, uma 
metrópole que soube conservar o espírito de épocas passadas e, ao mesmo 
tempo, incorporar as comodidades da vida moderna. Traslado SEM ASSISTENTE 
do aeroporto de Zagreb até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.
 
3° DIA | ZAGREB • PLITVICE • ZAGREB
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Plitvice, onde faremos 
uma visita panorâmica, conhecendo o Parque (ENTRADA INCLUSA). ALMOÇO 
INCLUSO em Plitvice. No final da visita, depois do almoço retorno a Zagreb. 
Chegada em Zagreb.

4° DIA | ZAGREB • SARAJEVO (BÓSNIA-HERZEGOVINA)
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica por Zagreb que está assentada 
sobre as cidades de Gradec e Kaptol. Gradec, ou Gornji Grad, antigo povoado 
real, foi fortificada contra os ataques dos tártaros no século XIII e ainda 
conserva algumas de suas muralhas e pórticos medievais. Em Kaptol, antigo 
assentamento religioso, destaca-se o Palácio Episcopal. Apreciaremos as belas 
igrejas e os palácios góticos e barrocos, como a Catedral de Santo Estevão, a 
Igreja de São Marcos e o Convento de Santa Clara, sede do Museu da cidade. 
Finalizada a visita, saída com destino a Sarajevo via Slavonski Brod. Chegada em 
Sarajevo no final da tarde.
 
5° DIA | SARAJEVO
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica de meio dia por Sarajevo, 
uma das cidades mais orientais e de maior diversidade cultural da Europa, 
que esteve mais de 300 anos sob o poder dos turcos até a chegada do império 
Austro-Húngaro no fim do século XIX. O império teve fim quando o Arquiduque 

Croácia e Itália Magnífica
Croácia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Eslovênia e Itália

Roteiro em Resumo
22 dias e 20 noites
Zagreb - 2 noites
Sarajevo - 2 noites
Dubrovnik - 3 noites
Hvar - 1 noite
Split - 1 noite
Opatja - 1 noite
Ljubljana - 2 noites
Zagreb - 1 noite
Veneza - 2 noites
Florença - 2 noites
Assis - 1 noite
Roma - 2 noites

P

P

P

P

P

P

Castelo no Lago Bled

JM4

P: Premium
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Franz Ferdinand foi assassinado em Sarajevo, originando a primeira Guerra 
Mundial. Durante nossa visita, caminharemos pelo antigo centro histórico e 
cultural conhecendo a Biblioteca Nacional de 1896, o Bascarsija (a antiga área 
de comércio turco), o Museu de Sarajevo, a Igreja Ortodoxa de 1539, a Sinagoga 
de 1581, a Catedral Católica Romana de 1889, a Mesquita de Gazi Husrev-Beg, 
considerada a mais importante estrutura Islâmica do país e um exemplo de 
arquitetura otomana e a Ponte Latina, aonde o Arquiduque Franz Ferdinand foi 
assassinado em 28 de junho de 1914. Visitaremos com INGRESSO INCLUSO, o 
Museu do Túnel da Guerra de Sarajevo, chamado também de “Túnel da Vida”, 
que salvou a vida de milhares de pessoas na Guerra de 1992 a 1995 quando a 
cidade foi sitiada, a estimativa é de que por este Túnel passaram mais de um 
milhão de pessoas e mais de vinte toneladas de comida durante o cerco à cidade 
de Sarajevo.
 
6° DIA | SARAJEVO • MOSTAR • POCITELJ • MEDJUGORJE • DUBROVNIK (CROÁCIA)
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Dubrovnik via Mostar, 
cidade na qual faremos uma visita panorâmica. Mostar é uma cidade de grandes 
belezas naturais localizada em um lindo vale onde o tranquilo Rio Neretva cruza 
a cidade. Seu maior símbolo é a Ponte Antiga, que é um exemplo do triunfo 
e da reconciliação de Mostar, construída pelos Otomanos em 1566, destruída 
na Guerra em 1993 e reconstruída em 2004. É uma grande honra cruzar esta 
ponte! Continuaremos a nossa viagem com destino a Pocitelj, cidade declarada 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e conheceremos a sua importante 
fortaleza. No final da visita, seguiremos com destino a Medjugorje, um dos 
lugares mais importante de peregrinação do mundo por causa da aparição da 
Virgem Maria em 1981. Seguiremos então para a Croácia, com destino a sua 
capital: Dubrovnik. Chegada a Dubrovnik, a “Pérola do Adriático”, uma das 
cidades de pedra mais belas do mundo.
 
7° DIA | DUBROVNIK
Café da manhã buffet no hotel. Visita à cidade, fundada no ano 600 pelos 
gregos, com ruas e placas pavimentadas de mármore. Percorreremos a pé o 
centro antigo, com suas belas e charmosas ruas, fontes, praças e monumentos. 
Apreciaremos a Catedral e visitaremos o Monastério Franciscano (ENTRADAS 
INCLUSAS). Dubrovnik faz parte do Patrimônio Universal da Humanidade e conta 
com mais de 2.000 metros de magníficas muralhas em volta do centro antigo.
 
8° DIA | DUBROVNIK • BAÍA DE KOTOR (MONTENEGRO) • BUDVA • DUBROVNIK
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia, faremos uma belíssima excursão 
à República de Montenegro, no Mar Adriático. Margearemos o Golfo Boka 
Kotorska, onde se encontram as Baías de Topla, Tivat, Risan e Kotor, a ilha 
artificial de Nossa Senhora das Rocas e a ilha natural de San Jorge. Desfrutaremos 
uma bela vista do Golfo Boka Kotorska, chamado, por sua beleza, “A Noiva do 
Adriático”. A Baía de Kotor, considerada pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade, é o único fiorde do Mediterrâneo e o mais setentrional da Europa. 

Continuaremos com destino à cidade antiga de Budva, onde conheceremos a 
sua Igreja e o Museu, e, no tempo livre, poderemos desfrutar da atmosfera de 
uma típica cidade antiga mediterrânea com os seus cafés e galerias. No final da 
visita, regresso a Dubrovnik.
 
9° DIA | DUBROVNIK • DRVENIK • SUCURAJ • HVAR
Café de manhã buffet no hotel. Saída para a maravilhosa ilha de Hvar. 
Seguiremos margeando o Mar Adriático em direção ao porto de Drvenik, onde 
embarcaremos no ferry para a ilha de Hvar. Trinta e cinco minutos mais tarde 
chegaremos ao porto de Sucuraj, na ilha de Hvar. Chegar a ilha é praticamente 
atracar num daqueles paraísos perdidos e idílicos. Há quem diga que é uma 
espécie de Côte d’Azur croata. Seguiremos para a cidade de Hvar, onde faremos 
um citytour panorâmico. Hvar fez parte da história de incontáveis civilizações: 
gregos, romanos, bizantinos, eslavos, entre outros. Com tanta história, conhecer 
a parte antiga da cidade é, sem dúvida, ver a magia de perto. O centro é 
composto pela praça Trg Svetog Stjepana e pela Catedral de mesmo nome, 
uma impressionante construção do século 16 na qual ainda se realizam missas 
diárias. Aproveite a tarde para passear por esta pequena cidade com seus cafés 
e restaurantes e fazer compras em uma feirinha de artesanato local.
 
10° DIA | HVAR • SPLIT
Café de manhã buffet no hotel. Saída com destino a Split via ferry. Em Split, 
faremos citytour panorâmico com destaque para o magnífico Palácio do 
Imperador Diocleciano, construído em pedra branca (ENTRADA INCLUSA) e 
declarado pela UNESCO Patrimônio da Humanidade. Mais de 3000 pessoas 
ainda vivem dentro dos seus portais. Ali, encontraremos importantes ruínas 
arqueológicas, como o Templo de Júpiter, a Catedral de São Domingo e o 
Mausoléu de Diocleciano. Aproveitem a tarde para passear pela marina com os 
seus charmosos cafés e restaurantes de frutos de mar.
 
11° DIA | SPLIT • TROGIR • ZADAR • OPATIJA
Café da manhã buffet no hotel. Saída com destino a Opatija via Trogir e Zadar. 
Chegada à cidade-museu de Trogir, tombada como Patrimônio Cultural da 
Humanidade e localizada em uma pequena ilha ligada ao continente por 
uma ponte. Visita panorâmica a Trogir, com suas casas de pedra, igrejas e 
monastérios. No final da visita, saída com destino à cidade de Zadar. Chegada 
e visita panorâmica à cidade, destaque para a Igreja de São Francisco, do século 
XVII, a Igreja de São Donato, construída em forma circular no século IX, com 
aspecto de um castelo, sobre as ruínas de um foro romano, e a Catedral de São 
Anastácio, que é a maior igreja do país. Seguiremos para Opatija, bela estância 
termal e um dos mais antigos centros turísticos do Adriático.
 
12° DIA | OPATIJA • POSTOJNA (ESLOVÊNIA) • LJUBLJANA (ESLOVÊNIA)
Café da manhã buffet no hotel. Saída para visita à cidade Postojna, visitaremos as 
Cavernas de Postojna (ENTRADA INCLUSA), consideradas as maiores do mundo, 
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com mais de 20 quilômetros de extensão. No fim da visita, continuaremos 
com destino a Ljubljana. Chegada e visita panorâmica à bela capital eslovena 
apreciando o Castelo, o Museu Nacional e o Teatro da ópera. A cidade cresceu 
em volta do Forte Grand, construído no século XII no alto de uma colina de onde 
se pode desfrutar uma esplêndida vista dos Alpes Julianos e dos Karawanke.
 
13° DIA | LJUBLJANA • LAGO BLED • LJUBLJANA
Café da manhã buffet no hotel. Saída para o Lago Bled, que foi, durante muitos 
anos, o principal destino turístico da Eslovênia. Chegada e visita panorâmica 
apreciando seu imponente castelo (ENTRADA INCLUSA), as três pontes, 
com destaque para a Ponte do Dragão e o famoso Lago Bled de águas verde 
esmeralda, com sua pequena ilha que abriga a Igreja de Santa Maria (ENTRADA 
INCLUSA), antiga igreja barroca construída sobre uma capela pré-românica. 
Faremos um cruzeiro pelo Lago Bled. No fim da visita, retorno a Ljubljana.
 
14° DIA | LJUBLJANA • ZAGREB
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre em Ljubljana. No início da tarde, 
saída com destino a Zagreb. Chegada em Zagreb e hospedagem.

15° DIA | ZAGREB • VENEZA
Café da manhã buffet. Saída de manhã com destino a Veneza com assistente 
local falando Português ou Espanhol e ônibus local. Chegada em Veneza a tarde. 
Hospedagem no Hotel. NOTA IMPORTANTE: Este Tour terá um Assistente 
local falando Português ou Espanhol desde Zagreb até Veneza e um Guia 
acompanhante Brasileiro diferente a partir da chegada em Veneza.

16° DIA | VENEZA
Café da manhã buffet no hotel. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, 
cidade única e incomparável. É a mais romântica das cidades europeias, erguida 
sobre lagunas que flutuam e contam toda a sua história. Veremos a famosa 
Piazza San Marco, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. 
Tarde livre.

17° DIA | VENEZA • PISA • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. Saída pela manhã em direção a Pisa, famosa 
pela sua torre inclinada. Além da Torre visitaremos a Praça dos Milagres, 
com o Duomo, o Batistério e o Campo Santo. Percorrendo a autoestrada del 
Sole, chegaremos a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento. 
Faremos um citytour panorâmico descobrindo a beleza da arte de gênios, como 
Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Giotto. Visitaremos a Piazza da Signoria, 
Ponte Vecchio, com o Duomo e o Batistério.

18° DIA | FLORENÇA • SAN GIMIGNANO • FLORENÇA
Café da manhã buffet no hotel. San Gimignano parece ter saído de uma fábula. 
É conhecido por suas torres que se estendem pela província de Siena pelo 

alto de uma colina que domina todo o Vale d’Elsa. Hoje, ela é tombada pela 
UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Faremos um citytour panorâmico 
conhecendo o Duomo e sua Praça, o Palazzo Comunale e a belíssima igreja Santa 
Maria Assunta. Nossa visita à cidade termina em um lugar especial para um 
almoço buffet degustação (INCLUSO) de típicos produtos da região da Toscana, 
tais como: vinho Chianti, vinho Vernaccia di San Gimignano, queijos, funghi, 
saladas, entre outros. Retorno a Florença.

19° DIA | FLORENÇA • SIENA • MONTALCINO •  ASSIS
Café da manhã buffet no hotel. Após uma curta viagem com lindas paisagens, 
chegaremos à cidade de Siena, cidade medieval, de arquitetura especial em tons 
ocres. Visitaremos a famosa Piazza del Campo onde, todos os anos, corre-se o 
famoso Palio de Siena, iremos à torre do relógio, ao Duomo, à igreja de San 
Domenico e à capela de Santa Caterina di Siena, que guarda a relíquia da Santa. 
A seguir, continuaremos em direção a Montalcino, famosa pelo vinho Brunello di 
Montalcino, chegando, conheceremos o seu centro histórico com o Palazzo dei 
Priori, que é sua prefeitura, e a Piazza del Popolo. À tarde, sairemos com destino 
a região da Umbria. Chegaremos a Assis, pequena cidade no coração do monte 
Subasio, um grande centro de peregrinação. Nela, tudo lembra São Francisco, 
sua vida e seus milagres. Visita à Basílica de São Francisco e à igreja de Santa 
Clara (ENTRADAS GRATUITAS).

20° DIA | ASSIS • ROMA
Café da manhã buffet no hotel. Saída para Roma, a “Cidade Eterna”, que há 
2.000 anos fascina e encanta todos que a visitam. Aproveite o tempo livre para 
recolher as primeiras impressões sobre essa cidade magnífica.

21° DIA | ROMA
Café da manhã buffet no hotel. City tour panorâmico para conhecer as mil faces 
de Roma. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de 
Traiano, Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Roma Barroca com 
suas praças e fontes de beleza única e a Roma Cristã. Visitaremos o menor estado 
do planeta, o estado do Vaticano, com a Praça de São Pedro e sua imponente 
Basílica (headphone INCLUSO). Tarde livre e noite livre.

22° DIA | ROMA • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Roma INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Hvar
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria 
primeira, primeira superior ou luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português 
ou espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Parque Plitivice;
• Ingresso INCLUSO para o Museu do Túnel da Guerra de Sarajevo;
• Ingresso INCLUSO para a Catedral e o Monastério Franciscano em 

Dubrovnik;
• Ingresso INCLUSO para o Palácio do Imperador Diocleciano em Split;
• Ingresso INCLUSO para as Cavernas de Postojna;
• Ingresso INCLUSO no Castelo e na Igreja de Santa Maria em Bled;
• Headphone INCLUSO na Basílica de São Pedro.

• 02 refeições INCLUSAS: 01 almoço INCLUSO em Plitvice e 01 almoço 
buffet degustação em San Gimignano.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

•Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
•Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
•Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
CROÁCIA E ITÁLIA MAGNÍFICA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT
Zagreb  Sheraton Zagreb P
Sarajevo  Bristol  P
  Europe  PS
Dubrovnik  Valamar Lacroma PS
  Argosy  P
Hvar  Amfora  P
  Riva  P
Split  Radisson Blu Split PS
  Le Meridien Lav P
  Park  P
  Atrium  P
Opatija  Astoria  P
  Bristol  P
  Palace Bellevue P
Ljubljana  Grand Union Executive P
  Plaza  P
  Lev  L
  Best Western Premier Slon P
Zagreb  Esplanade  L
  Sheraton Zagreb P
Veneza  Hilton Molino Stucky L
  Monaco & Grand Canale P
Florença  Grand Hotel Baglioni P
Assis  Cenacolo Francescano P
Roma  NH Leonardo da Vinci P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Zagreb e de Roma até o 
regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Cinco Terras

Refeições
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

Roteiro em Resumo
08 dias e 06 noites

Atenas - 1 noite
Santorini - 2 noites
Mykonos - 2 noites
Atenas - 1 noite

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 27*
Junho: 17*
Julho: 15*
Agosto: 12*
Setembro: 02 e 16*

1° DIA | BRASIL • ATENAS
Apresentação no Aeroporto de sua cidade para embarque com destino 
a Atenas.

2° DIA | ATENAS
Chegada à histórica capital da Grécia, berço de toda a civilização 
ocidental. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Atenas até o 
hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os 
passageiros no Hotel.

3° DIA | ATENAS • SANTORINI
Café da manhã buffet. Traslado ao porto de Pireus para embarque 
com destino a Santorini. Chegada e citytour panorâmico por Santorini, 
conhecendo as belíssimas e badaladas vilas de Fira e Oia, com término 
do citytour no hotel. Tarde livre.

4° DIA | SANTORINI
Café da manhã buffet. Dia livre em Santorini para passearmos por esta 
magnífica ilha, considerada por muitos como o continente perdido 
da Atlântida. Na entrada da baía de Santorini, está o único vulcão 
adormecido do Leste do Mediterrâneo. Poderemos percorrer as ruas 
estreitas de Fira com suas pitorescas casas brancas, aproveitar as praias 
de águas cristalinas e areia negra ou visitar as escavações pré-históricas 
de Akrotiri.

Paradisíaca Grécia
Grécia

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

Santorini

JM5

P: Premium
C: Classic

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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5° DIA | SANTORINI • MYKONOS
Café da manhã buffet. Traslado ao porto  para embarque com destino a bela Mykonos, a mais cosmopolita das Ilhas Gregas, com suas deslumbrantes 
praias, incríveis hotéis, restaurantes badalados e arquitetura encantadora. Chegada e início do citytour panorâmico. Neste dia, iremos explorar 
Mykonos com suas ruas estreitas, boutiques famosas, pequenas igrejas, típicos moinhos de vento e as famosas casas brancas com seus balcões 
repletos de flores. No final do citytour chegada no Hotel. Resto da tarde livre.

6° DIA |  MYKONOS
Café da manhã buffet. Dia livre em Mykonos para continuar descobrindo a magia desta Ilha maravilhosa.

7° DIA | MYKONOS • ATENAS 
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Atenas (BILHETE AÉREO EM CLASSE TUÍRÍSTICA DE MYKONOS A ATENAS 
INCLUSO). Chegada e início da visita panorâmica à cidade, conhecendo o Palácio Real, Templo de Zeus, Estádio Olímpico, Arco de Adriano, Teatro de 
Dionísio e a deslumbrante Acrópole. Resto da tarde livre. Aproveitaremos a tarde para passeios e compras no ótimo comércio local. À noite, sugerimos 
um jantar com show no animado bairro típico de Plaka.

8° DIA | ATENAS • BRASIL
Café da manhã buffet. Saída para o aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Mykonos
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria 
primeira, primeira superior ou luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português 
ou espanhol INCLUSO.

• Transporte em ferry entre Atenas / Santorini e Santorini/ Mykonos 
INCLUSO;

• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Mykonos a Atenas; 
• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
PARADISÍACA GRÉCIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Atenas  Divani Caravel L
  NJV Athens Plaza P
  Athens Ledra P
Santorini   El Greco  P
  Rose Bay  P
  Aphroditi Venus P
Mykonos  Porto Mykonos P
  Grand Beach P
  Petinos  P
Atenas  Divani Caravel P
  NJV Athens Plaza P
  Athens Ledra P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
•  Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Atenas e de Atenas até o 
regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Tradicional Culinária Mediterrânea
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria 
turística ou turística superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO.

• Transporte em ferry entre Atenas / Santorinie Santorini/ Mykonos  INCLUSO;
• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Mykonos a Atenas;
• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
PARADISÍACA GRÉCIA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos! 

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Atenas  Best Western Museum TS
  President  TS
  Oscar  T
Santorini   Kallisti
  Albatros
Mykonos  Eva  TS
  Dorion  TS
  Yiannaki  TS
Atenas  Best Western Museum TS
  President  TS
  Oscar  T

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic;
• Bilhete aéreo do Brasil até Atenas e de Atenas 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Guia

Santorini
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 27*
Junho: 17*
Julho: 15*
Agosto: 12*
Setembro: 02 e 16*

1° DIA | BRASIL • ATENAS
Apresentação no Aeroporto de sua cidade para embarque com destino a Atenas.

2° DIA | ATENAS
Chegada à histórica capital da Grécia, berço de toda a civilização ocidental. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Atenas até o hotel INCLUSO. NOTA 
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | ATENAS • SANTORINI
Café da manhã buffet. Traslado ao porto de Pireus para embarque com destino 
a Santorini. Chegada e citytour panorâmico por Santorini, conhecendo as 
belíssimas e badaladas vilas de Fira e Oia, com término do citytour no hotel. 
Tarde livre.

4° DIA | SANTORINI
Café da manhã buffet. Dia livre em Santorini para passearmos por esta magnífica 
ilha, considerada por muitos como o continente perdido da Atlântida. Na entrada 
da baía de Santorini, está o único vulcão adormecido do Leste do Mediterrâneo. 
Poderemos percorrer as ruas estreitas de Fira com suas pitorescas casas brancas, 
aproveitar as praias de águas cristalinas e areia negra ou visitar as escavações 
pré-históricas de Akrotiri.

5° DIA | SANTORINI • MYKONOS
Café da manhã buffet. Traslado ao porto  para embarque com destino a bela 
Mykonos, a mais cosmopolita das Ilhas Gregas, com suas deslumbrantes praias, 
incríveis hotéis, restaurantes badalados e arquitetura encantadora. Chegada e 
início do citytour panorâmico. Neste dia, iremos explorar Mykonos com suas 
ruas estreitas, boutiques famosas, pequenas igrejas, típicos moinhos de vento 
e as famosas casas brancas com seus balcões repletos de flores. No final do 
citytour chegada no Hotel. Resto da tarde livre.

6° DIA | MYKONOS
Café da manhã buffet. Dia livre em Mykonos para continuar descobrindo a magia 
desta Ilha maravilhosa.

Grécia e Turquia
Grécia e Turquia

Roteiro em Resumo
17 dias e 15 noites

Atenas - 1 noite
Santorini - 2 noites
Mykonos - 2 noites
Atenas - 1 noite
Istambul - 2 noites
Ankara - 1 noite
Cappadocia - 2 noites
Pamukkale - 1 noite
Kusadasi - 1 noite
Bursa - 1 noite
Istambul - 1 noite

Santorini

PC

PC

PC

PC

PC

PC

JM6

PC

PC

P: Premium
C: Classic

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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7° DIA | MYKONOS • ATENAS 
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para embarque com destino 
a Atenas  (BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE MYKONOS A ATENAS 
INCLUSO). Chegada e início da visita panorâmica à cidade, conhecendo o Palácio 
Real, Templo de Zeus, Estádio Olímpico, Arco de Adriano, Teatro de Dionísio e 
a deslumbrante Acrópole. Resto da tarde livre. Aproveitaremos a tarde para 
passeios e compras no ótimo comércio local. À noite, sugerimos um jantar com 
show no animado bairro típico de Plaka.

8° DIA | ATENAS • ISTAMBUL
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para embarque com destino 
a Istambul (BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE ATENAS A ISTAMBUL 
INCLUSO). Chegada à belíssima e exótica Istambul, considerada uma das cidades 
mais lindas do mundo. NOTA IMPORTANTE: é possível que este tour tenha um 
Guia acompanhante diferente na Turquia. Nesse caso, o Guia Brasileiro passará 
previamente todas as instruções ao grupo antes da chegada em Atenas. O grupo 
fará o voo de Atenas à Istambul e o transfer do aeroporto de Istambul ao hotel 
sem assistência, e o novo Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel em 
Istambul. Recepção e restante do tempo livre para começarmos a apreciar as 
maravilhas desta cidade. JANTAR INCLUSO no Tour Premium.

9° DIA | ISTAMBUL
Café da manhã buffet. Saída para visita clássica de Istambul conhecendo a 
Mesquita Azul (INGRESSO INCLUSO), assim chamada pelos 36.000 azulejos que 
revestem seu interior, e única no mundo com seis minaretes e o Hipódromo 
Romano. À tarde, faremos um maravilhoso passeio de barco pelo Bósforo 
(INGRESSO INCLUSO), estreito que une o Mar Negro ao Mar de Mármara e 
separa a Europa da ásia. Durante a travessia, pode-se apreciar o imponente 
Palácio Dolmabahçe, que abrigou a corte do Sultão de 1853 atéa proclamação 
da república. Sua fachada em estilo barroco recoberta de mármore se destaca 
na paisagem. Conheceremos a Igreja de Santa Sofia (INGRESSO INCLUSO). 
Visitaremos também, o Palácio de Topkapi (INGRESSO INCLUSO), habitado 
pela Dinastia otomana por 400 anos, um maravilhoso complexo arquitetônico 
de mansões, pátios, pavilhões, mesquitas e jardins. Hoje, é um dos mais ricos 
museus do mundo, famoso pelo seu tesouro e coleção de porcelanas da China. 
Exploraremos ainda Grand Bazar, com mais de 4.000 lojas, onde se pode apreciar 
toda a riqueza e beleza do artesanato e do comércio turco.

10° DIA | ISTAMBUL • ANKARA
Café da manhã buffet. Travessia do Bósforo pela Ponte Internacional com 
destino a Ankara, a bela capital da Turquia. Chegada e visita, incluindo o Museu 
das Civilizações da Anatólia (INGRESSO INCLUSO) e o Mausoléo de Ataturk 
(INGRESSO INCLUSO), considerado Pai dos Turcos e fundador da República em 
1923. Acomodação no hotel. JANTAR INCLUSO.

11° DIA | ANKARA • LAGO SALGADO • CAPADÓCIA
Café da manhã buffet. À tarde, saída com destino ao fascinante e extraordinário 
mundo da Capadócia. No caminho, passaremos pelo Lago Salgado. Chegada à 
Capadócia no final da tarde. Acomodação no hotel. JANTAR INCLUSO.

Ruínas do Templo de Zeus

12° DIA | CAPADÓCIA
Café da manhã buffet. Dia inteiramente dedicado à visita desta região 
maravilhosa e única no mundo: Vale de Göreme e seu Museu ao ar livre 
(INGRESSO INCLUSO), com as chaminés de fadas e as igrejas rupestres, com 
pinturas do século X e XI; travessia do Vale de Avcilar e visita do Vale de Zelve, 
com as chaminés de fadas mais espetaculares da Capadócia. Visitaremos, o 
Castelo Uchisar (INGRESSO INCLUSO), Avanos (INGRESSO INCLUSO) e as Igrejas 
de Pedra (INGRESSO INCLUSO). À tarde, visita à cidade subterrânea (INGRESSO 
INCLUSO), Vale Vermelho e Centro de Artesanato. JANTAR INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: Aproveite para fazer opcionalmente um espetacular 
passeio de Balão na Capadócia (NÃO INCLUSO).

13° DIA | CAPADÓCIA • KONYA • PAMMUKKALE
Após o café da manhã buffet, viagem para Konya, cidade santa Mulçumana, 
antiga capital dos Seljúcidas. Chegada a Konya, visita à importante cidade do 
século XIII, com destaque para o antigo convento dos Derviches Dançantes 
e o Mausoléu de Mevlana (INGRESSO INCLUSO), famoso místico islâmico. 
Continuação para Pamukkale, passando por Cay e Dinar. JANTAR INCLUSO.

14° DIA | PAMUKKALE • KUSADASI
Café da manhã buffet. Visita a Hierápolis (INGRESSO INCLUSO) e ao Castelo 
de Algodão (INGRESSO INCLUSO). Tempo livre no Castelo, que é o único do 
mundo com piscinas termais de origem calcária e cascatas petrificadas. Saída 
para Kusadasi, na bela costa da Turquia. No caminho, visitaremos a Casa da 
Virgem Maria (INGRESSO INCLUSO) e as famosas ruínas de éfesos (INGRESSO 
INCLUSO). Tempo livre para curtir este moderno e vibrante centro turístico. 
JANTAR INCLUSO.

15° DIA | KUSADASI • BURSA
Café da manhã buffet. Saída para Bursa, a “Cidade Verde”, primeira capital dos 
otomanos. Chegada e tour panorâmico conhecendo a famosa Mesquita e o 
Mausoléu Verde (INGRESSO INCLUSO). JANTAR INCLUSO.

16° DIA | BURSA • ISTAMBUL
Café da manhã buffet. A seguir, faremos uma bela travessia do Mar de Mármara 
com destino a Istambul. A tarde será livre para um último passeio por essa 
impressionante cidade. À noite, JANTAR INCLUSO no Tour Premium.

17° DIA | ISTAMBUL • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Istambul INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, primeira superior e luxo, 
INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou espanhol INCLUSO;
• Passeio de barco pelo Estreito de Bósforo em Istambul;
• Ingresso INCLUSO para a Santa Sophia, a Mesquita Azul e o Palácio Topkapi em Istambul;
• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Ataturk e o Museu das Civilizações de Anatólia em Ankara;
• Ingresso INCLUSO para o Museu ao ar livre de Göreme, o Castelo Uchisar, Avanos , a Cidade 

Subterrânea e as Igrejas de Pedra na Capadócia;
• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Mevlana em Konya;
• Ingresso INCLUSO em Hierápolis e Castelo de Algodão em Pamukkale;
• Ingresso INCLUSO para as Ruínas de éfesos e Templo de Artemis;
• Ingresso INCLUSO para a Casa da Virgem Maria;
• Ingresso INCLUSO para a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde em Bursa.

• 08 jantares INCLUSOS na Turquia.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Transporte em ferry entre Atenas / Santorini e Santorini/ Mykonos INCLUSO;
• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Mykonos a Atenas; 
• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Atenas a Istambul.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
GRÉCIA E TURQUIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Atenas  Divani Caravel L
  NJV Athens Plaza P
  Athens Ledra P
Santorini  El Greco  P
  Rose Bay  P
  Aphroditi Venus P
Mykonos  Porto Mykonos P
  Grand Beach P
  Petinos  P
Atenas  Divani Caravel P
  NJV Athens Plaza  P
  Athens Ledra P
Istambul  Marmara Pera PS
Ankara  Midi  PS
Capadócia  Peri Tower  P
Pamukkale  Colossae Thermal PS
Kusadasi  Sealight  L
Bursa  Almira Hotel & Spa PS
Istambul  Marmara Pera PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Atenas e de Istambul até 
o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Casas tradicionais em Athenas

Refeições
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística moderada, turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou espanhol 
INCLUSO;

• Passeio de barco pelo Estreito de Bósforo em Istambul;
• Ingresso INCLUSO para a Santa Sophia, a Mesquita Azul e o Palácio Topkapi em Istambul;
• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Ataturk e o Museu das Civilizações de Anatólia em Ankara;
• Ingresso INCLUSO para o Museu ao ar livre de Göreme, o Castelo Uchisar, Avanos , a Cidade 

Subterrânea e as Igrejas de Pedra na Capadócia;
• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Mevlana em Konya;
• Ingresso INCLUSO em Hierápolis e Castelo de Algodão em Pamukkale;
• Ingresso INCLUSO para as Ruínas de éfesos e Templo de Artemis;
• Ingresso INCLUSO para a Casa da Virgem Maria;
• Ingresso INCLUSO para a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde em Bursa.

• 06 jantares INCLUSOS na Turquia.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Transporte em ferry entre Atenas / Santorini e Santorini/ Mykonos INCLUSO;
• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Mykonos a Atenas; 
• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Atenas a Istambul.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
GRÉCIA E TURQUIA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Atenas  Best Western Museum TS
  President  TS
  Oscar  T
Santorini  Kallisti  TS
  Albatros  T
Mykonos  Eva  TS
  Dorion  TS
  Yiannaki  TS
Atenas  Best Western Museum TS
  President  TS
  Oscar  T
Istambul  Best Western
  Empire Palace P
Ankara  Segmen  T
Capadócia  Peri Tower  P
Pamukkale  Villa Lycus  TS
Kusadasi(Selcuk) Hitit Selcuk  P
Bursa  Ibis Bursa  T
Istambul  Best Western
  Empire Palace P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic;
• Bilhete aéreo do Brasil até Atenas e de Istambul 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Guia

Ilha de Santorini

Refeições
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

CONFIRA SAÍDA INCLUINDO
RÉVEILLON EM ISTAMBUL

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

Roteiro em Resumo
11 dias e 9 noites

Istambul - 2 noites
Ankara - 1 noite
Capadócia - 2 noites
Pamukkale - 1 noite
Kusadasi - 1 noite
Bursa - 1 noite
Istambul - 1 noite

1° DIA | BRASIL • ISTAMBUL
Apresentação no Aeroporto de sua cidade para embarque com destino a 
Istambul.

2° DIA | ISTAMBUL
Chegada à belíssima e exótica Istambul, considerada uma das cidades mais lindas 
do mundo. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Istambul até o hotel 
INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
final do dia no Hotel. JANTAR INCLUSO no Tour Premium.

3° DIA | ISTAMBUL
Café da manhã buffet. Saída para visita clássica de Istambul conhecendo a 
Mesquita Azul (INGRESSO INCLUSO), assim chamada pelos 36.000 azulejos que 
revestem seu interior, e única no mundo com seis minaretes e o Hipódromo 
Romano. à tarde, faremos um maravilhoso passeio de barco pelo Bósforo 
(INGRESSO INCLUSO), estreito que une o Mar Negro ao Mar de Mármara e 
separa a Europa da ásia. Durante a travessia, pode-se apreciar o imponente 
Palácio Dolmabahçe, que abrigou a corte do Sultão de 1853 atéa proclamação 
da república. Sua fachada em estilo barroco recoberta de mármore se destaca 
na paisagem. Conheceremos a Igreja de Santa Sofia (INGRESSO INCLUSO). 
Visitaremos também, o Palácio de Topkapi (INGRESSO INCLUSO), habitado 
pela Dinastia otomana por 400 anos, um maravilhoso complexo arquitetônico 
de mansões, pátios, pavilhões, mesquitas e jardins. Hoje, é um dos mais ricos 
museus do mundo, famoso pelo seu tesouro e coleção de porcelanas da China. 
Exploraremos ainda Grand Bazar, com mais de 4.000 lojas, onde se pode apreciar 
toda a riqueza e beleza do artesanato e do comércio turco.

Encantadora Turquia
Turquia

PC

PC

PC

PC

PC

PC

Capadocia

JM7

P: Premium
C: Classic

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho: 02* e 23*
Julho: 14 e 21*
Agosto: 04 e 18*
Setembro: 08* e 22*

Baixa Temporada 2016
Outubro: 06*
Dezembro: 29* | SAÍDA COM
             RÉVEILLON
             EM ISTAMBUL
*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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4° DIA | ISTAMBUL • ANKARA
Café da manhã buffet. Travessia do Bósforo pela Ponte Internacional com 
destino a Ankara, a bela capital da Turquia. Chegada e visita, incluindo o Museu 
das Civilizações da Anatólia (INGRESSO INCLUSO) e o Mausoléo de Ataturk 
(INGRESSO INCLUSO), considerado Pai dos Turcos e fundador da República em 
1923. Acomodação no hotel. JANTAR INCLUSO.

5° DIA | ANKARA • LAGO SALGADO • CAPADÓCIA
Café da manhã buffet. À tarde, saída com destino ao fascinante e extraordinário 
mundo da Capadócia. No caminho, passaremos pelo Lago Salgado. Chegada à 
Capadócia no final da tarde. Acomodação no hotel. JANTAR INCLUSO.

6° DIA | CAPADÓCIA
Café da manhã buffet. Dia inteiramente dedicado à visita desta região 
maravilhosa e única no mundo: Vale de Göreme e seu Museu ao ar livre 
(INGRESSO INCLUSO), com as chaminés de fadas e as igrejas rupestres, com 
pinturas do século X e XI; travessia do Vale de Avcilar e visita do Vale de Zelve, 
com as chaminés de fadas mais espetaculares da Capadócia. Visitaremos, o 
Castelo Uchisar (INGRESSO INCLUSO), Avanos (INGRESSO INCLUSO) e as Igrejas 
de Pedra (INGRESSO INCLUSO). À tarde, visita à cidade subterrânea (INGRESSO 
INCLUSO), Vale Vermelho e Centro de Artesanato. JANTAR INCLUSO. NOTA 
IMPORTANTE: Aproveite para fazer opcionalmente um espetacular passeio de 
Balão na Capadócia (NÃO INCLUSO).

7° DIA | CAPADÓCIA • KONYA • PAMMUKKALE
Após o café da manhã buffet, viagem para Konya, cidade santa Mulçumana, 
antiga capital dos Seljúcidas. Chegada a Konya, visita à importante cidade do 
século XIII, com destaque para o antigo convento dos Derviches Dançantes 
e o Mausoléu de Mevlana (INGRESSO INCLUSO), famoso místico islâmico. 
Continuação para Pamukkale, passando por Cay e Dinar. JANTAR INCLUSO.

8° DIA | PAMUKKALE • KUSADASI
Café da manhã buffet. Visita a Hierápolis (INGRESSO INCLUSO) e ao Castelo 
de Algodão (INGRESSO INCLUSO). Tempo livre no Castelo, que é o único do 
mundo com piscinas termais de origem calcária e cascatas petrificadas. Saída 
para Kusadasi, na bela costa da Turquia. No caminho, visitaremos a Casa da 
Virgem Maria (INGRESSO INCLUSO) e as famosas ruínas de éfesos (INGRESSO 
INCLUSO). Tempo livre para curtir este moderno e vibrante centro turístico. 
JANTAR INCLUSO.

9° DIA | KUSADASI • BURSA
Café da manhã buffet. Saída para Bursa, a “Cidade Verde”, primeira capital dos 
otomanos. Chegada e tour panorâmico conhecendo a famosa Mesquita e o 
Mausoléu Verde (INGRESSO INCLUSO). JANTAR INCLUSO.

10° DIA | BURSA • ISTAMBUL
Café da manhã buffet. A seguir, faremos uma bela travessia do Mar de Mármara 
com destino a Istambul. À tarde será livre para um último passeio por essa 
impressionante cidade. À noite, JANTAR INCLUSO no Tour Premium.

11° DIA | ISTAMBUL • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Istambul INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Istambul
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, primeira 
superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO;

• Passeio de barco pelo Estreito de Bósforo em Istambul;
• Ingresso INCLUSO para a Santa Sophia, a Mesquita Azul e o Palácio Topkapi em 

Istambul;
• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Ataturk e o Museu das Civilizações de 

Anatólia em Ankara;
• Ingresso INCLUSO para o Museu ao ar livre de Göreme, o Castelo Uchisar, 

Avanos , a Cidade Subterrânea e as Igrejas de Pedra na Capadócia;
• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Mevlana em Konya;
• Ingresso INCLUSO em Hierápolis e Castelo de Algodão em Pamukkale;
• Ingresso INCLUSO para as Ruínas de Éfesos e Templo de Artemis;
• Ingresso INCLUSO para a Casa da Virgem Maria;
• Ingresso INCLUSO para a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde em Bursa.

• 08 jantares INCLUSOS na Turquia.

•Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ENCANTADORA TURQUIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Istambul  Marmara Pera PS
Ankara  Midi  PS
Capadócia  Peri Tower  P
Pamukkale  Colossae Thermal PS
Kusadasi  Sealight  L
Bursa  Almira Hotel & Spa PS
Istambul  Marmara Pera PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Istambul e de Istambul 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Cinco Terras

Refeições
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística 
moderada, turística, turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã 
BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO;

• Passeio de barco pelo Estreito de Bósforo em Istambul; 
• Ingresso INCLUSO para a Santa Sophia, a Mesquita Azul e o Palácio Topkapi 

em Istambul;
• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Ataturk e o Museu das Civilizações de 

Anatólia em Ankara;
• Ingresso INCLUSO para o Museu ao ar livre de Göreme, o Castelo Uchisar, 

Avanos, a Cidade Subterrânea e as Igrejas de Pedra na Capadócia;
• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Mevlana em Konya;
• Ingresso INCLUSO em Hierápolis e Castelo de Algodão em Pamukkale;
• Ingresso INCLUSO para as Ruínas de Éfesos e Templo de Artemis;
• Ingresso INCLUSO para a Casa da Virgem Maria;
• Ingresso INCLUSO para a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde em Bursa.

• 06 jantares INCLUSOS na Turquia.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
ENCANTADORA TURQUIA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos! 

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Istambul  Best Western
  Empire Palace P
Ankara  Segmen  T
Capadócia  Peri Tower  P
Pamukkale  Villa Lycus  TS
Kusadasi(Selcuk) Hitit Selcuk  P
Bursa  Ibis Bursa  T
Istambul  Best Western
  Empire Palace P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic;
• Bilhete aéreo do Brasil até Istambul e de 
Istambul até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Guia

Istambul

Refeições
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Ruas de Praga

O Charme
do Leste



ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 06 e 20*
Junho: 03, 10* e 17
Julho: 01*, 08 15*e 22
Agosto: 05, 12*, 19 e 26*
Setembro: 09, 16*, 23 e 30*

Baixa Temporada 2016
Outubro: 07

Baixa Temporada 2017
Abril: 07*

1° DIA | BRASIL • BUDAPESTE (HUNGRIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Budapeste.

2° DIA | BUDAPESTE
Chegada a Budapeste, a deslumbrante capital da Hungria. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Budapeste até o hotel INCLUSO. NOTA 
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no fim do dia no Hotel.

3° DIA | BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é 
a fusão das cidades de Buda e Pest, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas 
por lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça Kossuth, Bastião dos Pescadores 
(INGRESSO INCLUSO no Tour Premium), a Igreja de Matias (INGRESSO INCLUSO 
no Tour Premium), a Catedral de São Estevão, a ópera, o Parlamento, a 
Cidadela, além de outros pontos turísticos interessantes desta linda cidade. 
Um bom passeio é caminhar por Vaci Ucta, rua de pedestres com belos prédios 
modernistas e visitar o famoso Café Gerbaud, parada obrigatória para um 
delicioso chá com doces húngaros.

4° DIA | BUDAPESTE • BRATISLAVA • VIENA (ÁUSTRIA)
Café da manhã buffet. Saída para a bela e romântica Viena. No caminho, 
visitaremos Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o 
imponente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial 
e o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita 
continuaremos em direção a Viena. Chegada a Viena e acomodação no hotel. 
Restante do tempo livre para já começarmos a explorar esta belíssima cidade.

5° DIA | VIENA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, 
conhecendo a ópera, a Catedral de Santo Estevão, o Palácio Imperial de 
Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional Palácio Belvedere e 

Leste Europeu Fascinante
Hungria, Eslováquia, Áustria, República Tcheca e Alemanha

Roteiro em Resumo
12 dias e 10 noites

Budapeste - 2 noites
Viena - 2 noites
Praga - 3 noites
Berlim - 3 noites

PC

PC

PC

P

PC

PC

Palácio de Schonbrunn

CL1

P: Premium
C: Classic *Datas de saída selecionadas nas quais 

esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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Schonbrunn (INGRESSO INCLUSO no Palácio de Schonbrunn no Tour Premium). 
Aproveitaremos a tarde livre para caminhar pela movimentada rua de pedestres.

6° DIA | VIENA • CESKY KRUMLOV • PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã buffet. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da 
República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade medieval 
incluída na lista da Unesco como Patrimônio da Humanidade, conheceremos o 
seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com arquitetura 
medieval gótica, renascentista e barroca, entre as quais se destaca o teatro 
do castelo, integralmente conservado até nossos dias sem nenhum tipo de 
reconstrução. Finalizada a visita, continuaremos a nossa viagem com destino 
a Praga. Chegada a Praga e acomodação no hotel. Restante do dia livre para 
caminharmos pelo centro desta imponente cidade.

7° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida como 
a “Cidade das Cem Torres”, incluindo: Bairro do Castelo de Praga (INGRESSO 
INCLUSO no Tour Premium), onde está o Palácio Real; Catedral de São Vito, 
Igreja de São Jorge, Rua dos Ourives, conjunto arquitetônico barroco do Loreto 
e outros pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos a tarde livre 
para explorar esta cidade, considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, 
jantar com drink de boas-vindas em Restaurante típico local (INCLUSO no Tour 
Premium).

8° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visitar Krusovice, o lugar onde a famosa cerveja é feita e 
ter uma amostra do seu sabor diretamente da fonte.

9° DIA | PRAGA • DRESDEN • BERLIM (ALEMANHA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Berlim, belíssima capital alemã, 
símbolo dessa nação reunificada. No caminho visitaremos Dresden, capital da 
antiga Saxônia conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três 
museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do Mercado; o Palácio 
Real; a Igreja de Nossa Senhora e a Fortaleza Medieval de Burg Stolpen. 

Finalizada a visita, continuaremos com destino a Berlim e teremos o restante do 
dia livre para começarmos a apreciar as maravilhas desta cidade.

10° DIA | BERLIM • POTSDAM • BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os principais 
pontos turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo: Palácio Bellevue, 
West Side Gallery, o imponente Portão de Brandenburgo, cartão postal da 
cidade e marco divisório da cidade durante os anos de Guerra Fria; o Reichstag 
- o belíssimo Parlamento com sua cúpula de vidro, Unter den Linden, Karl 
Max Alee. Nesse passeio, você ainda irá se encantar com a grandiosidade do 
Museu Pergamon (INGRESSO INCLUSO no Tour Premium). Também visitaremos 
o Museu Check Point Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO no Tour Premium), 
este é o Museu do Muro (Die-Mauer = O Muro). A tarde continuaremos com 
destino a Potsdam, capital do Estado de Brandenburgo, onde visitaremos o 
Parque Sanssouci (INGRESSO INCLUSO), considerado Patrimônio Cultural da 
Humanidade, e seus palácios, passearemos pela Brandenburger Strasse, rua de 
pedestres com suas inúmeras lojas elegantes. Finalizada a visita, retornaremos 
a Berlim. À noite, não deixe de assistir a um espetáculo nos tradicionais cabarés 
da cidade.

11° DIA | BERLIM
Café da manhã buffet. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar ainda mais 
desta efervescente cidade, sugerimos fazer um passeio de barco no rio Spree, 
ou se aventurar no lado oriental de Berlim, considerada a parte da cidade mais 
vibrante da Europa atualmente.

12° DIA | BERLIM • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Praga
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TOUR PREMIUM
LESTE EUROPEU FASCINANTE

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Budapeste  Novotel Danube    P
Viena  Austria Trend Park Royal    P
  Savoyen Vienna    P
  MGallery Hotel
  Am Konzerthaus    P
  Best Western
  Plus Amedia    P
Praga  Barceló Praha Five    P
  Hilton Praga     P
  Corinthia Prague    P
  Park Inn     TS
Berlim  Berlin     P
  Andels Berlin    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Budapeste e de Berlim 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira 
superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO na Igreja de Maria em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO no Palácio de Schonbrunn em Viena;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga;
• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam;
• Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim;
• Ingresso INCLUSO no Museu do Check Point Charlie - Mauer em Berlim.

• 01 jantar INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico local  em 
Praga.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

Portão de Brandemburgo em Berlim
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TOUR CLASSIC
LESTE EUROPEU FASCINANTE

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos! 

CIDADE  HOTEL  CAT

Budapest  Golden Park  T

  Mercure   TS

Viena  Senator  TS

Praga  NH Prague  TS

  Duo  T

Berlin  Holiday Inn City West T

  Grand City Berlin East TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic;
• Bilhete aéreo do Brasil até Budapeste e de 
Berlim até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, turística 
superior e primeira, INCLUSO café da manhã CONTINENTAL ou BUFFET 
dependendo do hotel.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Guia

Cesky Krumlov
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

1° DIA | BRASIL • BUDAPESTE (HUNGRIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Budapeste.

2° DIA | BUDAPESTE
Chegada a Budapeste, a deslumbrante capital da Hungria. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Budapeste até o hotel INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do 
dia no Hotel.

3° DIA | BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é 
a fusão das cidades de Buda e Pest, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas 
por lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça Kossuth, Bastião dos Pescadores 
(INGRESSO INCLUSO no Tour Premium), a Igreja de Matias (INGRESSO INCLUSO 
no Tour Premium), a Catedral de São Estevão, a ópera, o Parlamento, a 
Cidadela, além de outros pontos turísticos interessantes desta linda cidade. 
Um bom passeio é caminhar por Vaci Ucta, rua de pedestres com belos prédios 
modernistas e visitar o famoso Café Gerbaud, parada obrigatória para um 
delicioso chá com doces húngaros.

4° DIA | BUDAPESTE • BRATISLAVA • VIENA (ÁUSTRIA)
Café da manhã buffet. Saída para a bela e romântica Viena. No caminho, 
visitaremos Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o 
imponente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial 
e o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita 
continuaremos em direção a Viena. Chegada a Viena e acomodação no hotel. 
Restante do tempo livre para já começarmos a explorar esta belíssima cidade.

5° DIA | VIENA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, 
conhecendo a ópera, a Catedral de Santo Estevão, o Palácio Imperial de 
Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional Palácio Belvedere e 
Schonbrunn (INGRESSO INCLUSO no Palácio de Schonbrunn no Tour Premium). 
Aproveitaremos a tarde livre para caminhar pela movimentada rua de pedestres.

6° DIA | VIENA • CESKY KRUMLOV • PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã buffet. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da 
República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade medieval 
incluída na lista da Unesco como Patrimônio da Humanidade, conheceremos o 
seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com arquitetura 
medieval gótica, renascentista e barroca, entre as quais se destaca o teatro 

Leste Europeu e Rússia
Hungria, Eslováquia, Áustria, República Tcheca, Alemanha e Rússia

 Praga

PC

PC

PC

PC

P

PC

PC

PC

CL2

P: Premium
C: Classic

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 06 e 20*
Junho: 03, 10* e 17
Julho: 01*, 08 15*e 22
Agosto: 05, 12*, 19 e 26*
Setembro: 09, 16*, 23 e 30*

Baixa Temporada 2016
Outubro: 07

Roteiro em Resumo
18 dias e 16 noites

Budapeste - 2 noites
Viena - 2 noites
Praga - 3 noites
Berlim - 3 noites
São
Petersburgo - 3 noites
Moscou - 3 noites

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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do castelo, integralmente conservado até nossos dias sem nenhum tipo de 
reconstrução. Finalizada a visita, continuaremos a nossa viagem com destino 
a Praga. Chegada a Praga e acomodação no hotel. Restante do dia livre para 
caminharmos pelo centro desta imponente cidade.

7° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida como 
a “Cidade das Cem Torres”, incluindo: Bairro do Castelo de Praga (INGRESSO 
INCLUSO no Tour Premium), onde está o Palácio Real; Catedral de São Vito, 
Igreja de São Jorge, Rua dos Ourives, conjunto arquitetônico barroco do Loreto 
e outros pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos a tarde livre 
para explorar esta cidade, considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, 
jantar  com drink de boas-vindas em Restaurante típico local  (INCLUSO no Tour 
Premium).

8° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visitar Krusovice, o lugar onde a famosa cerveja é feita e 
ter uma amostra do seu sabor diretamente da fonte.

9° DIA | PRAGA • DRESDEN • BERLIM (ALEMANHA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Berlim, belíssima capital alemã, 
símbolo dessa nação reunificada. No caminho visitaremos Dresden, capital da 
antiga Saxônia conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três 
museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do Mercado; o Palácio 
Real; a Igreja de Nossa Senhora e a Fortaleza Medieval de Burg Stolpen. 
Finalizada a visita, continuaremos com destino a Berlim e teremos o restante do 
dia livre para começarmos a apreciar as maravilhas desta cidade.

10° DIA | BERLIM • POTSDAM • BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os principais 
pontos turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo: Palácio Bellevue, West 
Side Gallery, o imponente Portão de Brandenburgo, cartão postal da cidade e 
marco divisório da cidade durante os anos de Guerra Fria; o Reichstag - o belíssimo 
Parlamento com sua cúpula de vidro, Unter den Linden, Karl Max Alee. Nesse 
passeio, você ainda irá se encantar com a grandiosidade do Museu Pergamon 
(INGRESSO INCLUSO no Tour Premium). Também visitaremos o Museu Check Point 
Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO no Tour Premium), este é o Museu do Muro 
(Die-Mauer= O Muro). A tarde continuaremos com destino a Potsdam, capital 
do Estado de Brandenburgo, onde visitaremos o Parque Sanssouci (INGRESSO 
INCLUSO), considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, e seus palácios, 
passearemos pela Brandenburger Strasse, rua de pedestres com suas inúmeras 
lojas elegantes. Finalizada a visita, retornaremos a Berlim. À noite, não deixe de 
assistir a um espetáculo nos tradicionais cabarés da cidade.

11° DIA | BERLIM
Café da manhã buffet. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar ainda mais 
desta efervescente cidade, sugerimos fazer um passeio de barco no rio Spree, 
ou se aventurar no lado oriental de Berlim, considerada a parte da cidade mais 
vibrante da Europa atualmente.

12° DIA | BERLIM • SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim. PASSAGEM AÉREA de Berlim à São Petersburgo em classe Turística 
INCLUSA. Chegada na a belíssima cidade de São Petersburgo, a “Veneza do 
Norte”. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de São Petersburgo até o hotel 

INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: Este tour terá um Guia acompanhante diferente 
na Rússia. Por isso, o Guia Brasileiro passará todas as instruções ao grupo 
antes da saída de Berlim. O grupo fará o transfer do hotel ao aeroporto de 
Berlim, o voo de Berlim à São Petersburgo e o transfer do aeroporto de São 
Petersburgo ao hotel sem assistência, e o novo Guia Brasileiro encontrará os 
passageiros no hotel em São Petersburgo.

13° DIA | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. Saída 
para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o Grande, passando 
pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima catedral de São Salvador Sangrando, 
a Catedral de Santo Isaac e outros pontos de interesse. à tarde, visitaremos o 
famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos maiores do mundo. 

14° DIA | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. Dia 
livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que encanta a todos 
os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um tour até Petrodvoretz, 
deslumbrante palácio dos czares russos, ou, ainda, visitar os belíssimos e 
artísticos mosaicos da Catedral de Santo Isaac.

15° DIA | SÃO PETERSBURGO • MOSCOU
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFFET no Tour Premium. 
Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação de trens de São 
Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade Sapsan que 
cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até Moscou em 
menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo a Moscou em 
Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino “, 
pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e é um dos mais modernos do 
mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel.

16° DIA | MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã buffet. Visita à imponente capital da Rússia, fundada em 1147, e 
o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, o famoso 
Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560. Visitaremos a 
Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô (ENTRADA INCLUSA), 
um dos mais belos e luxuosos do mundo, uma verdadeira obra de arte.

17° DIA | MOSCOU
Café da manhã buffet. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin (ENTRADA 
INCLUSA), com a Catedral da Assunção, o Campanário, o Sino da Czarina, o 
Canhão do Czar e muito mais. Aproveite o restante do dia livre para compras 
do famoso e variado artesanato russo. Sugerimos visita ao belíssimo museu da 
Segunda Guerra Mundial, com continuação para a famosa Arbat Street.

18° DIA | MOSCOU • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Moscou INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Palácio de Catarina em São Petersburgo
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira 
superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO na Igreja de Maria em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO no Palácio de Schonbrunn em Viena;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga;
• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam;
• Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim;
• Ingresso INCLUSO no Museu do Check Point Charlie - Mauer em Berlim;
• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage em São Petersburgo;
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou.

• 01 jantar com drink de boas-vindas em Restaurante típico local  INCLUSO em 
Praga.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Passagem aérea de Berlim à São Petersburgo em classe Turística INCLUSA;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 

INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

TOUR PREMIUM
LESTE EUROPEU E RÚSSIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Budapeste  Novotel Danube P
Viena  Austria Trend Park Royal P
  MGallery Hotel
  Am Konzerthaus P
  Savoyen Vienna P
  Best Western
  Plus Amedia P
Praga  Barceló Praha Five P
  Hilton Praga  P
  Corinthia Prague P
  Park Inn  TS
Berlim  Berlin  P
  Andels Berlin P
São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky P
Moscou  Holiday Inn Sokolniki P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Budapeste e de Moscou 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Catedral de São Basílio em Moscou
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, turística 
superior e primeira, INCLUSO café da manhã CONTINENTAL ou BUFFET 
dependendo do hotel.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam;
• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage em São Petersburgo;
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Passagem aérea de Berlim à São Petersburgo em classe Turística INCLUSA;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 

INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Guia

TOUR CLASSIC
LESTE EUROPEU E RÚSSIA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos! 

CIDADE  HOTEL  CAT

Budapest  Golden Park  T
  Mercure   TS
Viena  Senator  TS
Praga  NH Prague  TS
  Duo  T
Berlin  Holiday Inn City West  T
  Grand City Berlin East TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic;
• Bilhete aéreo do Brasil até Budapeste e de 
Moscou até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Relógio Astronômico em Praga
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Roteiro em Resumo
16 dias e 14 noites

Varsóvia - 2 noites
Cracóvia - 2 noites
Budapeste - 2 noites
Viena - 2 noites
Praga - 3 noites
Berlim - 3 noites

1° DIA | BRASIL • VARSÓVIA (POLÔNIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Varsóvia.

2° DIA | VARSÓVIA
Chegada à bela capital da Polônia. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de 
Varsóvia até o hotel INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

3° DIA | VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Parque Lazienki, 
com o belíssimo monumento a Chopin, a área das embaixadas com palacetes 
históricos, o Monumento aos Mártires da II Guerra Mundial, visitaremos 
também o interior da Catedral de São João (uma das mais antigas da cidade e 
a mais importante Igreja de Varsóvia), e a Praça Zamkowy, com o Palácio Real 
(ENTRADA INCLUSA). Aproveitaremos a tarde livre para curtir a Stare Miasto, a 
cidade velha, totalmente restaurada, com inúmeros cafés e restaurantes. Outra 
boa pedida é caminharmos pela Nowy Swiat, a principal rua de comércio da 
cidade, com lojas de grifes internacionais e belíssimos cristais.

4° DIA | VARSÓVIA • CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • CRACÓVIA
Café da manhã buffet e saída para Czestochowa, onde visitaremos o Monastério 
de Jasna Gora (ENTRADA INCLUSA), na Colina da Luz, um dos mais importantes 
centros de peregrinação católica da Europa. Veremos a famosa Madona Negra, 
quadro bizantino de Nossa Senhora de Czestochowa, padroeira da Polônia, ao 
qual são atribuídos inúmeros milagres. Continuação para Auschwitz (ENTRADA 
INCLUSA), principal campo de concentração nazista, hoje transformado em 
museu e monumento em homenagem aos mortos da II Guerra Mundial. Chegada 
à vibrante Cracóvia, cidade onde o Papa João Paulo II foi cardeal, considerada a 
mais turística das cidades polonesas com suas belas construções medievais.

5° DIA | CRACÓVIA • WADOVICE • MINAS DE SAL DE WIELICZKA/ CRACÓVIA
Café da manhã buffet, de manhã faremos uma visita panorâmica por Cracóvia. 
Conheceremos o imponente Castelo de Wavel (ENTRADA INCLUSA), antiga 
residência da Família Real, a Stare Miasto - a Praça do Mercado - com seu centro 
de artesanato de âmbar e madeira, a Catedral de Santa Maria, onde o Papa João 
Paulo II celebrou muitas missas, e as pitorescas ruas do centro antigo, Patrimônio 

Polônia e Leste Europeu
Polônia, Hungria, Eslováquia, Áustria, República Tcheca e Alemanha

Castelo Wavel em Cracóvia

P

P

P

P

P

P

CL3

P: Premium

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 02, 16 e 30
Junho: 06, 13 e 27
Julho: 04, 11, 18 e 25
Agosto: 01, 08, 15 e 22
Setembro: 05, 12, 19 e 26

Baixa Temporada 2016
Outubro: 03
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Cultural da Humanidade segundo a UNESCO. Passearemos por perto das duas 
casas do Papa João Paulo II: a casa na Rua Kanonicza e o Palácio dos Bispos. 
A seguir, faremos uma visita à cidade de Wadovice, mundialmente conhecida 
por ser a terra natal do Papa João Paulo II, visitaremos a sua casa (INGRESSO 
INCLUSO), que se encontra ao lado da Igreja e se tornou um patrimônio histórico.
Na parte da tarde teremos uma experiência inesquecivel quando visitaremos 
as Minas de Sal de Wieliczka (ENTRADA INCLUSA), com cerca de 1.000 anos de 
existência, com a impressionante Catedral de Sal, um magnífico complexo de 
galerias, lagos subterrâneos e estátuas esculpidas em sal retratando diversas 
fases do país com jantar INCLUSO em Restaurante local em Wieliczka.  . No final 
do jantar, regressaremos a Cracóvia.

6° DIA | CRACÓVIA • BUDAPESTE (HUNGRIA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Budapeste, a deslumbrante capital da 
Hungria. Chegada a Budapeste, e acomodação no hotel.

7° DIA | BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é a 
fusão das cidades de Buda e Pest, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas por 
lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça Kossuth, o Bastião dos Pescadores 
(INGRESSO INCLUSO), a Igreja de Matias (INGRESSO INCLUSO), a Catedral de 
São Estevão, a ópera, o Parlamento, a Cidadela, além de outros pontos turísticos 
interessantes desta linda cidade. Um bom passeio é caminhar por Vaci Ucta, 
rua de pedestres com belos prédios, onde está situado o famoso Café Gerbaud, 
parada obrigatória para um delicioso chá com doces húngaros.

8° DIA | BUDAPESTE • BRATISLAVA • VIENA (ÁUSTRIA)
Café da manhã buffet. Saída para a bela e romântica Viena. No caminho, 
visitaremos Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o 
imponente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial 
e o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita 
continuaremos em direção a Viena. Chegada a Viena e acomodação no hotel. 
Restante do tempo livre para já começarmos a explorar esta belíssima cidade.

9° DIA | VIENA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, 
conhecendo a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional da ópera, a Catedral de 
Santo Estevão, o Palácio Imperial de Hofburg, o Palácio Belvedere e Schonbrunn. 
Aproveitaremos a tarde (INGRESSO INCLUSO no Palácio de Schonbrunn) livre para 
caminhar pela movimentada rua de pedestres.

10° DIA | VIENA • CESKY KRUMLOV • PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã buffet. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da 
República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade medieval 
incluída na lista da Unesco como Patrimônio da Humanidade, conheceremos o 
seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com arquitetura 
medieval gótica, renascentista e barroca, entre as quais se destaca o teatro do 
castelo. Finalizada a visita, continuaremos a nossa viagem com destino a Praga. 
Chegada a Praga e acomodação no hotel. Restante do dia livre para caminharmos 
pelo centro desta imponente cidade.

11° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida como 
a “Cidade das Cem Torres”, incluindo: Bairro do Castelo de Praga (INGRESSO 
INCLUSO no Tour Premium), onde está o Palácio Real; Catedral de São Vito, Igreja 
de São Jorge, Rua dos Ourives, conjunto arquitetônico barroco do Loreto e outros 
pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos a tarde livre para explorar 
esta cidade, considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, jantar com drink 
de boas-vindas em Restaurante típico local  (INCLUSO no Tour Premium).

12° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visitar Krusovice, o lugar onde a famosa cerveja é feita e 
ter uma amostra do seu sabor diretamente da fonte.

13° DIA | PRAGA • DRESDEN • BERLIM (ALEMANHA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Berlim, belíssima capital alemã, 
símbolo dessa nação reunificada. No caminho visitaremos Dresden, capital da 
antiga Saxônia conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três 
museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do Mercado; o Palácio 
Real; a Igreja de Nossa Senhora e a Fortaleza Medieval de Burg Stolpen. 
Finalizada a visita, continuaremos com destino a Berlim e teremos o restante do 
dia livre para começarmos a apreciar as maravilhas desta cidade.

14° DIA | BERLIM • POTSDAM • BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os principais 
pontos turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo: Palácio Bellevue, West 
Side Gallery, o imponente Portão de Brandenburgo, cartão postal da cidade e 
marco divisório da cidade durante os anos de Guerra Fria; o Reichstag - o belíssimo 
Parlamento com sua cúpula de vidro, Unter den Linden, Karl Max Alee. Nesse 
passeio, você ainda irá se encantar com a grandiosidade do Museu Pergamon 
(INGRESSO INCLUSO no Tour Premium). Também visitaremos o Museu Check Point 
Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO no Tour Premium), este é o Museu do Muro 
(Die-Mauer= O Muro). A tarde continuaremos com destino a Potsdam, capital 
do Estado de Brandenburgo, onde visitaremos o Parque Sanssouci (INGRESSO 
INCLUSO), considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, e seus palácios, 
passearemos pela Brandenburger Strasse, rua de pedestres com suas inúmeras 
lojas elegantes. Finalizada a visita, retornaremos a Berlim. À noite, não deixe de 
assistir a um espetáculo nos tradicionais cabarés da cidade.

15° DIA | BERLIM
Café da manhã buffet. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar ainda mais 
desta efervescente cidade, sugerimos fazer um passeio de barco no rio Spree, ou 
aventurar-se no lado oriental de Berlim, a parte mais vibrante da cidade.

16° DIA | BERLIM • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e 
conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Praga
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira 
superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Palácio Real de Varsóvia;
• Ingresso INCLUSO no Monastério de Jasna Gora em Czestochowa;
• Ingresso INCLUSO no Campo de Concentração nazista de Auschwitz;
• Ingresso INCLUSO no imponente Castelo de Wavel em Cracóvia;
• Ingresso INCLUSO nas Minas de Sal de Wieliczka;
• Ingresso INCLUSO na casa do Papa João Paulo II em Wadovice;
• Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO na Igreja de Maria em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO no Palácio de Schonbrunn em Viena;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga;
• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam;
• Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim;
• Ingresso INCLUSO no Museu do Check Point Charlie - Mauer em Berlim.

• 02 refeições inclusas: 1 jantar em Restaurante local em Wieliczka e 1 jantar 
INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico local em Praga.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

TOUR PREMIUM
POLÔNIA E LESTE EUROPEU

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT
Varsóvia  Mercure Grand P
Cracóvia  Double Tree By Hilton P
Budapeste  Novotel Danube P
Viena  Austria Trend Park Royal P
  Savoyen Vienna P
  MGallery Hotel
  Am Konzerthaus P
  Best Western
  Plus Amedia P
Praga  Barceló Praha Five P
  Hilton Praga  P
  Corinthia Prague P
  Park Inn  TS
Berlim  Berlin  P
  Andels Berlin P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Varsóvia e de Berlim até 
o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Palácio de Schonbrunn em Viena
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1° DIA | BRASIL • VARSÓVIA (POLÔNIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Varsóvia.

2° DIA | VARSÓVIA
Chegada à bela capital da Polônia. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de 
Varsóvia até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará 
os passageiros no Hotel.

3° DIA | VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Parque Lazienki, 
com o belíssimo monumento a Chopin, a área das embaixadas com palacetes 
históricos, o Monumento aos Mártires da II Guerra Mundial, visitaremos 
também o interior da Catedral de São João (uma das mais antigas da cidade e 
a mais importante Igreja de Varsóvia), e a Praça Zamkowy, com o Palácio Real 
(ENTRADA INCLUSA). Aproveitaremos a tarde livre para curtir a Stare Miasto, a 
cidade velha, totalmente restaurada, com inúmeros cafés e restaurantes. Outra 
boa pedida é caminharmos pela Nowy Swiat, a principal rua de comércio da 
cidade, com lojas de grifes internacionais e belíssimos cristais.

4° DIA | VARSÓVIA • CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • CRACÓVIA
Café da manhã buffet e saída para Czestochowa, onde visitaremos o Monastério 
de Jasna Gora (ENTRADA INCLUSA), na Colina da Luz, um dos mais importantes 
centros de peregrinação católica da Europa. Veremos a famosa Madona Negra, 
quadro bizantino de Nossa Senhora de Czestochowa, padroeira da Polônia, ao 
qual são atribuídos inúmeros milagres. Continuação para Auschwitz (ENTRADA 
INCLUSA), principal campo de concentração nazista, hoje transformado em 
museu e monumento em homenagem aos mortos da II Guerra Mundial. Chegada 
à vibrante Cracóvia, cidade onde o Papa João Paulo II foi cardeal, considerada a 
mais turística das cidades polonesas com suas belas construções medievais.

Polônia, Leste Europeu e Rússia
Polônia, Hungria, Eslováquia, Áustria, República Tcheca, Alemanha e Rússia

Roteiro em Resumo
22 dias e 20 noites

Varsóvia - 2 noites
Cracóvia - 2 noites
Budapeste - 2 noites
Viena - 2 noites
Praga - 3 noites
Berlim - 3 noites
São
Petersburgo - 3 noites
Moscou - 3 noites

P

P

P

P

P

P

P

P

Castelo Wavel em Varsóvia

CL4

P: Premium

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 02, 16 e 30
Junho: 06, 13 e 27
Julho: 04, 11 e 18
Agosto: 01, 08, 15 e 22, 
Setembro: 05, 12, 19 e 26

Baixa Temporada 2016
Outubro: 03
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5° DIA | CRACÓVIA • WADOVICE • MINAS DE SAL DE WIELICZKA • CRACÓVIA
Café da manhã buffet, de manhã faremos uma visita panorâmica por Cracóvia. 
Conheceremos o imponente Castelo de Wavel (ENTRADA INCLUSA), antiga 
residência da Família Real, a Stare Miasto - a Praça do Mercado - com seu centro 
de artesanato de âmbar e madeira, a Catedral de Santa Maria, onde o Papa João 
Paulo II celebrou muitas missas, e as pitorescas ruas do centro antigo, Patrimônio 
Cultural da Humanidade segundo a UNESCO. Passearemos por perto das duas 
casas do Papa João Paulo II: a casa na Rua Kanonicza e o Palácio dos Bispos. 
A seguir, faremos uma visita à cidade de Wadovice, mundialmente conhecida 
por ser a terra natal do Papa João Paulo II, visitaremos a sua casa (INGRESSO 
INCLUSO), que se encontra ao lado da Igreja e se tornou um patrimônio histórico.
Na parte da tarde teremos uma experiência inesquecível quando visitaremos 
as Minas de Sal de Wieliczka (ENTRADA INCLUSA), com cerca de 1.000 anos de 
existência, com a impressionante Catedral de Sal, um magnífico complexo de 
galerias, lagos subterrâneos e estátuas esculpidas em sal retratando diversas 
fases do país com jantar INCLUSO em Restaurante local em Wieliczka.  . No final 
do jantar, regressaremos a Cracóvia.

6° DIA | CRACÓVIA / BUDAPESTE (HUNGRIA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Budapeste, a deslumbrante capital da 
Hungria. Chegada a Budapeste, e acomodação no hotel.

7° DIA | BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é a 
fusão das cidades de Buda e Pest, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas por 
lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça Kossuth, o Bastião dos Pescadores 
(INGRESSO INCLUSO), a Igreja de Matias (INGRESSO INCLUSO), a Catedral de 
São Estevão, a ópera, o Parlamento, a Cidadela, além de outros pontos turísticos 
interessantes desta linda cidade. Um bom passeio é caminhar por Vaci Ucta, 
rua de pedestres com belos prédios, onde está situado o famoso Café Gerbaud, 
parada obrigatória para um delicioso chá com doces húngaros.

8° DIA | BUDAPESTE • BRATISLAVA • VIENA (ÁUSTRIA)
Café da manhã buffet. Saída para a bela e romântica Viena. No caminho, 
visitaremos Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o 
imponente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial 
e o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita 
continuaremos em direção a Viena. Chegada a Viena e acomodação no hotel. 
Restante do tempo livre para já começarmos a explorar esta belíssima cidade.

9° DIA | VIENA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, 
conhecendo a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional da ópera, a Catedral de 
Santo Estevão, o Palácio Imperial de Hofburg, o Palácio Belvedere e Schonbrunn. 
Aproveitaremos a tarde (INGRESSO INCLUSO no Palácio de Schonbrunn) livre 
para caminhar pela movimentada rua de pedestres.

10° DIA | VIENA • CESKY KRUMLOV • PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã buffet. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da 
República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade medieval 
incluída na lista da Unesco como Patrimônio da Humanidade, conheceremos o 
seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com arquitetura 
medieval gótica, renascentista e barroca, entre as quais se destaca o teatro do 
castelo. Finalizada a visita, continuaremos a nossa viagem com destino a Praga. 
Chegada a Praga e acomodação no hotel. Restante do dia livre para caminharmos 
pelo centro desta imponente cidade.

11° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida como 
a “Cidade das Cem Torres”, incluindo: Bairro do Castelo de Praga (INGRESSO 
INCLUSO no Tour Premium), onde está o Palácio Real; Catedral de São Vito, Igreja 
de São Jorge, Rua dos Ourives, conjunto arquitetônico barroco do Loreto e outros 
pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos a tarde livre para explorar 
esta cidade, considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, jantar com drink 
de boas-vindas em Restaurante típico local  (INCLUSO no Tour Premium).

12° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visitar Krusovice, o lugar onde a famosa cerveja é feita e 
ter uma amostra do seu sabor diretamente da fonte.

13° DIA | PRAGA • DRESDEN • BERLIM (ALEMANHA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Berlim, belíssima capital alemã, 
símbolo dessa nação reunificada. No caminho visitaremos Dresden, capital da 
antiga Saxônia conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três 
museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do Mercado; o Palácio 
Real; a Igreja de Nossa Senhora e a Fortaleza Medieval de Burg Stolpen. 
Finalizada a visita, continuaremos com destino a Berlim e teremos o restante do 
dia livre para começarmos a apreciar as maravilhas desta cidade.

Hermitage em São Petersburgo
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14° DIA | BERLIM • POTSDAM • BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os principais 
pontos turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo: Palácio Bellevue, 
West Side Gallery, o imponente Portão de Brandenburgo, cartão postal da cidade e 
marco divisório da cidade durante os anos de Guerra Fria; o Reichstag - o belíssimo 
Parlamento com sua cúpula de vidro, Unter den Linden, Karl Max Alee. Nesse 
passeio, você ainda irá se encantar com a grandiosidade do Museu Pergamon 
(INGRESSO INCLUSO no Tour Premium). Também visitaremos o Museu Check 
Point Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO no Tour Premium), este é o Museu do 
Muro (Die-Mauer= O Muro). A tarde continuaremos com destino a Potsdam, 
capital do Estado de Brandenburgo, onde visitaremos o Parque Sanssouci 
(INGRESSO INCLUSO), considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, e seus 
palácios, passearemos pela Brandenburger Strasse, rua de pedestres com suas 
inúmeras lojas elegantes. Finalizada a visita, retornaremos a Berlim. À noite, não 
deixe de assistir a um espetáculo nos tradicionais cabarés da cidade.

15° DIA | BERLIM
Café da manhã buffet. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar ainda mais 
desta efervescente cidade, sugerimos fazer um passeio de barco no rio Spree, ou 
aventurar-se no lado oriental de Berlim, a parte mais vibrante da cidade.

16° DIA | BERLIM • SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim. PASSAGEM AÉREA de Berlim à São Petersburgo em classe Turística 
INCLUSA. Chegada na a belíssima cidade de São Petersburgo, a “Veneza do 
Norte”. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de São Petersburgo até o hotel 
INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: Este tour terá um Guia acompanhante diferente 
na Rússia. Por isso, o Guia Brasileiro passará todas as instruções ao grupo 
antes da saída de Berlim. O grupo fará o transfer do hotel ao aeroporto de 
Berlim, o voo de Berlim à São Petersburgo e o transfer do aeroporto de São 
Petersburgo ao hotel sem assistência, e o novo Guia Brasileiro encontrará os 
passageiros no hotel em São Petersburgo.

17° DIA | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo 
Czar Pedro, o Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima 
catedral de São Salvador Sangrando, a Catedral de Santo Isaac e outros pontos de 
interesse. À tarde, visitaremos o famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA). 

18° DIA | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre para continuar conhecendo esta maravilha de 
cidade que encanta a todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer 
um tour até Petrodvoretz, deslumbrante palácio dos czares russos, ou, ainda, 
visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral de Santo Isaac.

19° DIA | SÃO PETERSBURGO • MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação 
de trens de São Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade 
Sapsan que cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até 
Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo a 
Moscou em Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como “Falcão 
Peregrino “, pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e é um dos mais 
modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel. 

20° DIA | MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã buffet. Visita à imponente capital da Rússia, fundada em 1147, e 
o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, o famoso 
Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560. Visitaremos a 
Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô (ENTRADA INCLUSA), 
um dos mais belos e luxuosos do mundo, uma verdadeira obra de arte. 

21° DIA | MOSCOU
Após café da manhã buffet. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin 
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, o Campanário, o Sino da 
Czarina, o Canhão do Czar e muito mais. Aproveite o restante do dia livre para 
compras do famoso e variado artesanato russo. Sugerimos visita ao belíssimo 
museu da Segunda Guerra Mundial, com continuação para a famosa Arbat Street. 

22° DIA | MOSCOU • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Moscou INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Catedral do Salvador Sangrando
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TOUR PREMIUM
POLÔNIA, LESTE EUROPEU E RÚSSIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT
Varsóvia  Novotel Danube P
Cracóvia  Double Tree By Hilton P
Budapeste  Novotel Danube P
Viena  Austria Trend Park Royal P
  Savoyen Vienna P
  MGallery Hotel
  Am Konzerthaus P
  Best Western
  Plus Amedia P
Praga  Barceló Praha Five P
  Hilton Praga  P
  Corinthia Prague P
  Park Inn  TS
Berlim  Berlin  P
  Andels Berlin P
São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky P
Moscou  Holiday Inn Sokolniki P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Varsóvia e de Moscou 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e primeira 
superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Ingresso INCLUSO no Palácio Real de Varsóvia;
• Ingresso INCLUSO no Monastério de Jasna Gora em Czestochowa;
• Ingresso INCLUSO no Campo de Concentração nazista de Auschwitz;
• Ingresso INCLUSO no imponente Castelo de Wavel em Cracóvia;
• Ingresso INCLUSO nas Minas de Sal de Wieliczka;
• Ingresso INCLUSO na casa do Papa João Paulo II em Wadovice;
• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 

espanhol INCLUSO;
• Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO na Igreja de Maria em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO no Palácio de Schonbrunn em Viena;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga;
• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam;
• Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim;
• Ingresso INCLUSO no Museu do Check Point Charlie - Mauer em Berlim;
• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage em São Petersburgo;
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou.

• 02 refeições inclusas: 01  jantar em Restaurante local em Wieliczka e 01 jantar  
INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico local  INCLUSO em Praga.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
• Passagem aérea de Berlim à São Petersburgo em classe Turística INCLUSA;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 

INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

Garotas em trajes típicos poloneses
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 06 e 20*
Junho: 03, 10*e 17
Julho: 01*, 08, 15*e 22
Agosto: 05, 12*, 19 e 26*
Setembro: 09, 16*, 23 e 30*

Baixa  Temporada 2016
Outubro: 07

Baixa Temporada 2017
Abril: 07*

1° DIA | BRASIL • BUDAPESTE (HUNGRIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Budapeste.

2° DIA | BUDAPESTE
Chegada a Budapeste, a deslumbrante capital da Hungria. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Budapeste até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: 
O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do dia no Hotel.

3° DIA | BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é 
a fusão das cidades de Buda e Pest, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas 
por lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça Kossuth, Bastião dos Pescadores 
(INGRESSO INCLUSO no Tour Premium), a Igreja de Matias (INGRESSO INCLUSO 
no Tour Premium), a Catedral de São Estevão, a ópera, o Parlamento, a 
Cidadela, além de outros pontos turísticos interessantes desta linda cidade. 
Um bom passeio é caminhar por Vaci Ucta, rua de pedestres com belos prédios 
modernistas e vistar o famoso Café Gerbaud, parada obrigatória para um 
delicioso chá com doces húngaros.

4° DIA | BUDAPESTE • BRATISLAVA • VIENA (ÁUSTRIA)
Café da manhã buffet. Saída para a bela e romântica Viena. No caminho, 
visitaremos Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o 
imponente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial 
e o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita 
continuaremos em direção a Viena. Chegada a Viena e acomodação no hotel. 
Restante do tempo livre para já começarmos a explorar esta belíssima cidade.

Leste Europeu - Quatro Capitais
Hungria, Eslováquia, Áustria e República Tcheca 

Roteiro em Resumo
09 dias e 07 noites

Budapeste - 2 noites
Viena - 2 noites
Praga - 3 noites

Palácio Belvedere em Viena

PC 

PC

PC

P

PC

PC

CL5

P: Premium
C: Classic

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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5° DIA | VIENA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, 
conhecendo a ópera, a Catedral de Santo Estevão, o Palácio Imperial de 
Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional Palácio Belvedere e 
Schonbrunn (INGRESSO INCLUSO no Palácio de Schonbrunn no Tour Premium). 
Aproveitaremos a tarde livre para caminhar pela movimentada rua de pedestres.

6° DIA | VIENA • CESKY KRUMLOV • PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã buffet. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da 
República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade medieval 
incluída na lista da Unesco como Patrimônio da Humanidade, conheceremos o 
seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com arquitetura 
medieval gótica, renascentista e barroca, entre as quais se destaca o teatro 
do castelo, integralmente conservado até nossos dias sem nenhum tipo de 
reconstrução. Finalizada a visita, continuaremos a nossa viagem com destino 
a Praga. Chegada a Praga e acomodação no hotel. Restante do dia livre para 
caminharmos pelo centro desta imponente cidade.

7° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida como 
a “Cidade das Cem Torres”, incluindo: Bairro do Castelo de Praga (INGRESSO 

INCLUSO no Tour Premium), onde está o Palácio Real; Catedral de São Vito, Igreja 
de São Jorge, Rua dos Ourives, conjunto arquitetônico barroco do Loreto e outros 
pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos a tarde livre para explorar 
esta cidade, considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, jantar com drink 
de boas-vindas em Restaurante típico local  (INCLUSO no Tour Premium).

8° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visitar Krusovice, o lugar onde a famosa cerveja é feita e 
ter uma amostra do seu sabor diretamente da fonte.

9° DIA | PRAGA • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Praga INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Castelo de Praga
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português 
ou espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO na Igreja de Maria em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO no Palácio de Schonbrunn em Viena;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga.

• 01 jantar INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico local  
em Praga.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

TOUR PREMIUM
LESTE EUROPEU - QUATRO CAPITAIS

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Budapeste  Novotel Danube P
Viena  Austria Trend Park Royal P
  Savoyen Vienna P
  MGallery Hotel
  Am Konzerthaus P
  Best Western
  Plus Amedia P
Praga  Barceló Praha Five P
  Hilton Praga  P
  Corinthia Prague P
  Park Inn  TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Budapeste e de Praga 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Praga
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, turística 
superior e primeira, INCLUSO café da manhã CONTINENTAL ou BUFFET 
dependendo do hotel.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Guia

TOUR CLASSIC
LESTE EUROPEU - QUATRO CAPITAIS

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos! 

CIDADE  HOTEL  CAT

Budapest  Golden Park  T
  Mercure   TS
Viena  Senator  TS
Praga  NH Prague  TS
  Duo  T

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic;
• Bilhete aéreo do Brasil até Budapeste e de Praga 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Ponte das Correntes em Budapeste
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Palácio da Cultura e da Ciência em Varsóvia

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 02, 16 e 30
Junho: 06, 13 e 27
Julho: 04, 11 e 18
Agosto: 01, 08, 15 e 22
Setembro: 05, 12, 19 e 26

Baixa  Temporada 2016
Outubro: 03

1° DIA | BRASIL • VARSÓVIA (POLÔNIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Varsóvia.

2° DIA | VARSÓVIA
Chegada à bela capital da Polônia. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de 
Varsóvia até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará 
os passageiros no Hotel.

3° DIA | VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Parque Lazienki, 
com o belíssimo monumento a Chopin, a área das embaixadas com palacetes 
históricos, o Monumento aos Mártires da II Guerra Mundial, visitaremos 
também o interior da Catedral de São João (uma das mais antigas da cidade e 
a mais importante Igreja de Varsóvia), e a Praça Zamkowy, com o Palácio Real 
(ENTRADA INCLUSA). Aproveitaremos a tarde livre para curtir a Stare Miasto, a 
cidade velha, totalmente restaurada, com inúmeros cafés e restaurantes. Outra 
boa pedida é caminharmos pela Nowy Swiat, a principal rua de comércio da 
cidade, com lojas de grifes internacionais e belíssimos cristais.

4° DIA | VARSÓVIA • CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • CRACÓVIA
Café da manhã buffet e saída para Czestochowa, onde visitaremos o Monastério 
de Jasna Gora (ENTRADA INCLUSA), na Colina da Luz, um dos mais importantes 
centros de peregrinação católica da Europa. Veremos a famosa Madona Negra, 
quadro bizantino de Nossa Senhora de Czestochowa, padroeira da Polônia, ao 
qual são atribuídos inúmeros milagres. Continuação para Auschwitz (ENTRADA 
INCLUSA), principal campo de concentração nazista, hoje transformado em 
museu e monumento em homenagem aos mortos da II Guerra Mundial. Chegada 
à vibrante Cracóvia, cidade onde o Papa João Paulo II foi cardeal, considerada a 
mais turística das cidades polonesas com suas belas construções medievais.

5° DIA | CRACÓVIA • WADOVICE • MINAS DE SAL DE WIELICZKA • CRACÓVIA
Café da manhã buffet, de manhã faremos uma visita panorâmica por Cracóvia. 
Conheceremos o imponente Castelo de Wavel (ENTRADA INCLUSA), antiga 
residência da Família Real, a Stare Miasto - a Praça do Mercado - com seu centro 
de artesanato de âmbar e madeira, a Catedral de Santa Maria, onde o Papa João 

Polônia e Quatro Capitais
Polônia, Hungria, Eslováquia, Áustria e  República Tcheca

Roteiro em Resumo
13 dias e 11 noites

Varsóvia - 2 noites
Cracóvia - 2 noites
Budapeste - 2 noites
Viena - 2 noites
Praga - 3 noites

P

P

P

P

P

P

CL6

P: Premium

152



Paulo II celebrou muitas missas, e as pitorescas ruas do centro antigo, Patrimônio 
Cultural da Humanidade segundo a UNESCO. Passearemos por perto das duas 
casas do Papa João Paulo II: a casa na Rua Kanonicza e o Palácio dos Bispos. 
A seguir, faremos uma visita à cidade de Wadovice, mundialmente conhecida 
por ser a terra natal do Papa João Paulo II, visitaremos a sua casa (INGRESSO 
INCLUSO), que se encontra ao lado da Igreja e se tornou um patrimônio histórico.
Na parte da tarde teremos uma experiência inesquecível quando visitaremos 
as Minas de Sal de Wieliczka (ENTRADA INCLUSA), com cerca de 1.000 anos de 
existência, com a impressionante Catedral de Sal, um magnífico complexo de 
galerias, lagos subterrâneos e estátuas esculpidas em sal retratando diversas 
fases do país com jantar INCLUSO em Restaurante local em Wieliczka.  . No final 
do jantar, regressaremos a Cracóvia.

6° DIA | CRACÓVIA • BUDAPESTE (HUNGRIA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Budapeste, a deslumbrante capital da 
Hungria. Chegada a Budapeste, e acomodação no hotel.

7° DIA | BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é a 
fusão das cidades de Buda e Pest, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas por 
lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça Kossuth, o Bastião dos Pescadores 
(INGRESSO INCLUSO), a Igreja de Matias (INGRESSO INCLUSO), a Catedral de 
São Estevão, a ópera, o Parlamento, a Cidadela, além de outros pontos turísticos 
interessantes desta linda cidade. Um bom passeio é caminhar por Vaci Ucta, 
rua de pedestres com belos prédios, onde está situado o famoso Café Gerbaud, 
parada obrigatória para um delicioso chá com doces húngaros.

8° DIA | BUDAPESTE • BRATISLAVA • VIENA (ÁUSTRIA)
Café da manhã buffet. Saída para a bela e romântica Viena. No caminho, 
visitaremos Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o 
imponente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial 
e o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita 
continuaremos em direção a Viena. Chegada a Viena e acomodação no hotel. 
Restante do tempo livre para já começarmos a explorar esta belíssima cidade.

9° DIA | VIENA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, 
conhecendo a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional da ópera, a Catedral de 

Santo Estevão, o Palácio Imperial de Hofburg, o Palácio Belvedere e Schonbrunn. 
Aproveitaremos a tarde (INGRESSO INCLUSO no Palácio de Schonbrunn) livre 
para caminhar pela movimentada rua de pedestres.

10° DIA | VIENA • CESKY KRUMLOV • PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã buffet. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da 
República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade medieval 
incluída na lista da Unesco como Patrimônio da Humanidade, conheceremos o 
seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com arquitetura 
medieval gótica, renascentista e barroca, entre as quais se destaca o teatro do 
castelo. Finalizada a visita, continuaremos a nossa viagem com destino a Praga. 
Chegada a Praga e acomodação no hotel. Restante do dia livre para caminharmos 
pelo centro desta imponente cidade.

11° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida como 
a “Cidade das Cem Torres”, incluindo: Bairro do Castelo de Praga (INGRESSO 
INCLUSO no Tour Premium), onde está o Palácio Real; Catedral de São Vito, 
Igreja de São Jorge, Rua dos Ourives, conjunto arquitetônico barroco do Loreto 
e outros pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos a tarde livre 
para explorar esta cidade, considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, 
jantar com drink de boas-vindas em Restaurante típico local  (INCLUSO no Tour 
Premium).

12° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visitar Krusovice, o lugar onde a famosa cerveja é feita e 
ter uma amostra do seu sabor diretamente da fonte.

13° DIA | PRAGA • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Praga INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Cesky Krumlov
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português 
ou espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Palácio Real de Varsóvia;
• Ingresso INCLUSO no Monastério de Jasna Gora em Czestochowa;
• Ingresso INCLUSO no Campo de Concentração nazista de Auschwitz;
• Ingresso INCLUSO no imponente Castelo de Wavel em Cracóvia;
• Ingresso INCLUSO nas Minas de Sal de Wieliczka;
• Ingresso INCLUSO na casa do Papa João Paulo II em Wadovice;
• Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO na Igreja de Maria em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO no Palácio de Schonbrunn em Viena;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga.

• 02 refeições inclusas: 1 jantar em Restaurante local em Wieliczka   e 1 jantar 
INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico local em Praga.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

TOUR PREMIUM
POLÔNIA E QUATRO CAPITAIS

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Varsóvia  Mercure Grand P
Cracóvia  Double Tree By Hilton P
Budapeste  Novotel Danube P
Viena  Austria Trend Park Royal P
  Savoyen Vienna P
  MGallery Hotel
  Am Konzerthaus P
  Best Western
  Plus Amedia P
Praga  Barceló Praha Five P
  Hilton Praga  P
  Corinthia Prague P
  Park Inn  TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Varsóvia e de Praga até o 
regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Palácio Sanssouci em Potsdam

InterContinental Berlin 
Budapester Straße 2 
10787 Berlin

InterContinental Berlin 
Budapester Straße 2 
10787 Berlin
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InterContinental Berlin 
Budapester Straße 2 
10787 Berlin

InterContinental Berlin 
Budapester Straße 2 
10787 Berlin

  

 
 
 
 
 
 
 

 



SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada 2016
Maio: 02, 16 e 30
Junho: 06, 13 e 27
Julho: 04, 11 e 18
Agosto: 01, 08, 15 e 22 
Setembro: 05, 12, 19 e 26

Baixa  Temporada 2016
Outubro: 03

1° DIA | BRASIL • VARSÓVIA (POLÔNIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Varsóvia.

2° DIA | VARSÓVIA
Chegada à bela capital da Polônia. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de 
Varsóvia até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará 
os passageiros no Hotel.

3° DIA | VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Parque Lazienki, 
com o belíssimo monumento a Chopin, a área das embaixadas com palacetes 
históricos, o Monumento aos Mártires da II Guerra Mundial, visitaremos 
também o interior da Catedral de São João (uma das mais antigas da cidade e 
a mais importante Igreja de Varsóvia), e a Praça Zamkowy, com o Palácio Real 
(ENTRADA INCLUSA). Aproveitaremos a tarde livre para curtir a Stare Miasto, a 
cidade velha, totalmente restaurada, com inúmeros cafés e restaurantes. Outra 
boa pedida é caminharmos pela Nowy Swiat, a principal rua de comércio da 
cidade, com lojas de grifes internacionais e belíssimos cristais.

4° DIA | VARSÓVIA • CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • CRACÓVIA
Café da manhã buffet e saída para Czestochowa, onde visitaremos o Monastério 
de Jasna Gora (ENTRADA INCLUSA), na Colina da Luz, um dos mais importantes 
centros de peregrinação católica da Europa. Veremos a famosa Madona Negra, 
quadro bizantino de Nossa Senhora de Czestochowa, padroeira da Polônia, ao 
qual são atribuídos inúmeros milagres. Continuação para Auschwitz (ENTRADA 
INCLUSA), principal campo de concentração nazista, hoje transformado em 

Polônia e Hungria
Polônia e Hungria

Roteiro em Resumo
08 dias e 06 noites

Varsóvia - 2 noites
Cracóvia - 2 noites
Budapeste - 2 noites

Basílica de São Estevão em Budapeste

P

P

P

P

P

P

CL7

P: Premium
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Centro Histórico de Varsóvia

museu e monumento em homenagem aos mortos da II Guerra Mundial. Chegada 
à vibrante Cracóvia, cidade onde o Papa João Paulo II foi cardeal, considerada a 
mais turística das cidades polonesas com suas belas construções medievais.

5° DIA | CRACÓVIA • WADOVICE • MINAS DE SAL DE WIELICZKA •  CRACÓVIA
Café da manhã buffet, de manhã faremos uma visita panorâmica por Cracóvia. 
Conheceremos o imponente Castelo de Wavel (ENTRADA INCLUSA), antiga 
residência da Família Real, a Stare Miasto - a Praça do Mercado - com seu centro 
de artesanato de âmbar e madeira, a Catedral de Santa Maria, onde o Papa João 
Paulo II celebrou muitas missas, e as pitorescas ruas do centro antigo, Patrimônio 
Cultural da Humanidade segundo a UNESCO. Passearemos por perto das duas 
casas do Papa João Paulo II: a casa na Rua Kanonicza e o Palácio dos Bispos. 
A seguir, faremos uma visita à cidade de Wadovice, mundialmente conhecida 
por ser a terra natal do Papa João Paulo II, visitaremos a sua casa (INGRESSO 
INCLUSO), que se encontra ao lado da Igreja e se tornou um patrimônio histórico.
Na parte da tarde teremos uma experiência inesquecível quando visitaremos 
as Minas de Sal de Wieliczka (ENTRADA INCLUSA), com cerca de 1.000 anos de 
existência, com a impressionante Catedral de Sal, um magnífico complexo de 
galerias, lagos subterrâneos e estátuas esculpidas em sal retratando diversas 
fases do país com jantar INCLUSO em Restaurante local em Wieliczka.  . No final 
do jantar, regressaremos a Cracóvia.

6° DIA | CRACÓVIA • BUDAPESTE (HUNGRIA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Budapeste, a deslumbrante capital da 
Hungria. Chegada a Budapeste, e acomodação no hotel.

7° DIA | BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é a 
fusão das cidades de Buda e Pest, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas por 
lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça Kossuth, o Bastião dos Pescadores 
(INGRESSO INCLUSO), a Igreja de Matias (INGRESSO INCLUSO), a Catedral de 
São Estevão, a ópera, o Parlamento, a Cidadela, além de outros pontos turísticos 
interessantes desta linda cidade. Um bom passeio é caminhar por Vaci Ucta, 
rua de pedestres com belos prédios, onde está situado o famoso Café Gerbaud, 
parada obrigatória para um delicioso chá com doces húngaros.

8° DIA | BUDAPESTE • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Budapest INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e 
conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português 
ou espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Palácio Real de Varsóvia;
• Ingresso INCLUSO no Monastério de Jasna Gora em Czestochowa;
• Ingresso INCLUSO no Campo de Concentração nazista de Auschwitz;
• Ingresso INCLUSO no imponente Castelo de Wavel em Cracóvia;
• Ingresso INCLUSO nas Minas de Sal de Wieliczka;
• Ingresso INCLUSO na casa do Papa João Paulo II em Wadovice;
• Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
• Ingresso INCLUSO na Igreja de Maria em Budapeste.

• 01  jantar em Restaurante local em Wieliczka.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

TOUR PREMIUM
POLÔNIA E HUNGRIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Varsóvia  Mercure Grand P
Cracóvia  Double Tree By Hilton P
Budapeste  Novotel Danube P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Varsóvia e de Budapest 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Castelo Wavel em Cracóvia
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Maio: 08 e 22*
Junho: 05, 12*e 19
Julho: 03*, 10, 17* e 24
Agosto: 07, 14*, 21 e 28* 
Setembro: 11, 18* e 25

Baixa  Temporada 2016
Outubro: 02* e 09

Baixa  Temporada 2017
Abril: 09*

1° DIA | BRASIL • VIENA (ÁUSTRIA)
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Viena.

2° DIA - VIENA
Chegada a Viena. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Viena até o hotel INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do 
dia no Hotel.

3° DIA | VIENA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, 
conhecendo a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional da ópera, a Catedral 
de Santo Estevão, o Palácio Imperial de Hofburg, o Palácio Belvedere e 
Schonbrunn (INGRESSO INCLUSO no Palácio de Schonbrunn no Tour Premium). 
Aproveitaremos a tarde livre para caminhar pela movimentada rua de pedestres.

4° DIA | VIENA • CESKY KRUMLOV • PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã buffet. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da 
República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade medieval 
incluída na lista da Unesco como Patrimônio da Humanidade, curvada sobre o 
Rio Vlatva, conheceremos o seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas 
típicas casas com arquitetura medieval gótica, renascentista e barroca, entre as 
quais se destaca o teatro do castelo, integralmente conservado até nossos dias 
sem nenhum tipo de reconstrução. Finalizada a visita, continuaremos a nossa 
viagem com destino a Praga. Chegada a Praga e acomodação no hotel. Restante 
do dia livre para caminharmos pelo centro desta imponente cidade.

5° DIA | PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida como 
a “Cidade das Cem Torres”, incluindo: Bairro do Castelo de Praga (INGRESSO 

Áustria, República Tcheca e Alemanha
Áustria, República Tcheca e Alemanha

Roteiro em Resumo
10 dias e 08 noites

Viena - 2 noites
Praga - 3 noites
Berlim - 3 noitesPC

PC

PC

P

PC

PC

Portão de Brandemburgo em Berlim

CL8

P: Premium
C: Classic *Datas de saída selecionadas nas quais 

esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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Palácio Belvedere em Viena

INCLUSO no Tour Premium), onde está o Palácio Real; Catedral de São Vito, 
Igreja de São Jorge, Rua dos Ourives, conjunto arquitetônico barroco do Loreto 
e outros pontos de interesse turístico e histórico. Aproveitaremos a tarde livre 
para explorar esta cidade, considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, 
jantar com drink de boas-vindas em Restaurante típico local  (INCLUSO no Tour 
Premium).

6° DIA - PRAGA
Café da manhã buffet e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante 
cidade. Recomendamos visitar Krusovice, o lugar onde a famosa cerveja é feita e 
ter uma amostra do seu sabor diretamente da fonte.

7° DIA - PRAGA / DRESDEN / BERLIM (ALEMANHA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Berlim, belíssima capital alemã, 
símbolo dessa nação reunificada. No caminho visitaremos Dresden, capital da 
antiga Saxônia conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três 
museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do Mercado; o Palácio 
Real; a Igreja de Nossa Senhora e a Fortaleza Medieval de Burg Stolpen. 
Finalizada a visita, continuaremos com destino a Berlim e teremos o restante do 
dia livre para começarmos a apreciar as maravilhas desta cidade.

8° DIA – BERLIM / POTSDAM/ BERLIM
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os principais 
pontos turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo: Palácio Bellevue, West 
Side Gallery, o imponente Portão de Brandenburgo, cartão postal da cidade e 
marco divisório da cidade durante os anos de Guerra Fria; o Reichstag - o belíssimo 

Parlamento com sua cúpula de vidro, Unter den Linden, Karl Max Alee. Nesse 
passeio, você ainda irá se encantar com a grandiosidade do Museu Pergamon 
(INGRESSO INCLUSO no Tour Premium). Também visitaremos o Museu Check Point 
Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO no Tour Premium), este é o Museu do Muro 
(Die-Mauer= O Muro). A tarde continuaremos com destino a Potsdam, capital 
do Estado de Brandenburgo, onde visitaremos o Parque Sanssouci (INGRESSO 
INCLUSO), considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, e seus palácios, 
passearemos pela Brandenburger Strasse, rua de pedestres com suas inúmeras 
lojas elegantes. Finalizada a visita, retornaremos a Berlim. À noite, não deixe de 
assistir a um espetáculo nos tradicionais cabarés da cidade.

9° DIA - BERLIM
Café da manhã buffet. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar ainda mais 
desta efervescente cidade, sugerimos fazer um passeio de barco no rio Spree, 
ou se aventurar no lado oriental de Berlim, considerada a parte da cidade mais 
vibrante da Europa atualmente.

10° DIA - BERLIM / BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Berlim INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português 
ou espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Palácio de Schonbrunn em Viena;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga;
• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam;
• Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim;
• Ingresso INCLUSO no Museu do Check Point Charlie - Mauer em Berlim.

• 01 jantar INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico local  
em Praga.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

TOUR PREMIUM
ÁUSTRIA, REPÚBLICA TCHECA E ALEMANHA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Viena  Austria Trend Park Royal P
  Savoyen Vienna P
  MGallery Hotel
  Am Konzerthaus P
  Best Western
  Plus Amedia P
Praga  Barceló Praha Five P
  Hilton Praga  P
  Corinthia Prague P
  Park Inn  TS
Berlim  Berlin  P
  Andels Berlin P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Viena e de Berlim até o 
regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Jesuitenkirche em Viena
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, turística 
superior e primeira, INCLUSO café da manhã CONTINENTAL ou BUFFET 
dependendo do hotel.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando português ou 
espanhol INCLUSO;

• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Guia

TOUR CLASSIC
ÁUSTRIA, REPÚBLICA TCHECA E ALEMANHA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

CIDADE  HOTEL  CAT

Viena  Senator  TS

Praga  NH Prague TS

  Duo  T

Berlin  Holiday Inn City West T

  Grand City Berlin East TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic;
• Bilhete aéreo do Brasil até Viena e de Berlim até 
o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Praga
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ESTE TOUR PODE SER REALIZADO NAS VERSÕES

PREMIUM E CLASSIC
EM SAÍDAS SELECIONADAS!*
*Entenda as diferenças nas páginas a seguir.

ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho: 04* e 25*
Julho: 09* e 30*
Agosto: 13*
Setembro: 07*e 24*

Baixa  Temporada 2016
Outubro: 12*

1° DIA | BRASIL • LONDRES
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Londres.

2° DIA | LONDRES
Chegada a Londres. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Londres 
até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os 
passageiros no Hotel.

3° DIA | LONDRES • STRATFORD-UPON-AVON
Café da manhã buffet. Saída para Stratford-upon-Avon, a cidade natal de 
Shakespeare. Chegada e tour panorâmico com visita a Shakespeare House 
(ENTRADA INCLUSA). à noite, poderemos curtir a animação de um autêntico pub.

4° DIA | STRATFORD-UPON-AVON • CHESTER • LIVERPOOL
Café da manhã buffet. Saída em direção à cidade de Chester, mais conhecida 
como “A Cidade da Grande Muralha”. Chegada a Chester, a cidade dos fantasmas 
e considerada um museu a céu aberto, conheceremos, com Guia local, sua 
grande muralha construída pelos romanos, o anfiteatro, a Prefeitura, a Catedral 
de Santa Werburga em estilo Normando com seu belo claustro, o Eastgate Clock, 
o relógio mais famoso da Grã-Bretanha depois do Big Ben. Continuação para 
Liverpool, cidade onde os Beatles surgiram.

5° DIA | LIVERPOOL
Café da manhã buffet. De manhã, visita panorâmica à cidade, conhecendo os 
principais locais que inspiraram as músicas dos Beatles, como Penny Lane e 
Strawberry Fields, e o Cavern Club, onde iniciaram sua carreira. Visita ao The 
Beatle Story Experience (ENTRADA INCLUSA), museu dedicado à história desta 
inesquecível banda. Tarde livre.

6° DIA | LIVERPOOL • LAKE DISTRICT • WINDERMERE • GLASGOW (ESCÓCIA)
Café da manhã buffet. Saída para Windermere, no deslumbrante Distrito dos 
Lagos, onde visitaremos o Lago Windermere, um dos destinos turísticos mais 

Inglaterra e Escócia
Inglaterra e Escócia

Roteiro em Resumo
Tour Premium
15 dias e 13 noites

Roteiro em Resumo
Tour Classic
14 dias e 12 noites

Londres - 1 noite
Stratford-upon-Avon 
1 noite
Liverpool - 2 noites
Glasgow - 2 noites
Inverness ou
Aviemore 1 noite
Edimburgo - 2 noites
York - 1 noite
Londres - 3 noites no 
Tour Premium e 2 noi-
tes no Tour Classic

PC

PC

PC

P

PC

PC

Tower Bridge

IB1

P: Premium
C: Classic

*Datas de saída selecionadas nas quais 
esse Tour pode ser realizado em ambas 
versões: Premium ou Classic!
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Windermere Região dos Lagos

populares e famosos da Inglaterra, cenário que serviu de inspiração para poetas 
ingleses. No fim da visita, continuação da viagem com destino a Glasgow, 
importante cidade escocesa e berço da Revolução Industrial. JANTAR INCLUSO 
no Tour Premium no hotel.

7° DIA | GLASGOW
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade, conhecendo os 
principais locais de interesse, tais como: a Catedral de Glasgow, a Rua Buchanan, 
a Prefeitura, a George Square praça em estilo Vitoriano, a Universidade fundada 
no ano de 1451 e o Parque Kelvingrove. Tarde livre para conhecer os típicos pubs 
e o famoso “Mercado das Pulgas” localizado no bairro de East End.

8° DIA | GLASGOW • LOCH LOMOND • LOCH NESS • DESTILARIA DE 
WHISKY • INVERNESS OU AVIEMORE
Café da manhã buffet. Saída com destino ao mundo de tradição e magia das 
Highlands, Terras Altas, o primeiro contato é com o Loch Lomond, considerado 
o maior Lago da Escócia, a seguir continuaremos a nossa descoberta em direção 
ao Loch Ness percorrendo a deslumbrante região aonde foram realizados 
filmes como “Coração Valente” e “Highlander”. No caminho visitaremos uma 
das famosas destilarias escocesas, onde aprenderemos tudo sobre a produção 
da bebida mais internacional do mundo: o whisky que significa em celta “ 
água da vida” (INGRESSO INCLUSO). A seguir a maior atração das Highlands, 
conheceremos o maior dos “lochs” o famoso Lago Ness, que alem de ser um 
lago de beleza espetacular abriga um lendário habitante: Nesse, o monstro já 
visto por mais de 4.000 pessoas desde o século VI. Finalmente chegaremos em 
Inverness, a capital das Highlands. Invernes é uma pitoresca cidade que nos 
permitirá entrar em contato com as tradições dos clãs escoceses, sendo as mais 
típicas destas tradições os trajes típicos quadriculados.

9° DIA | INVERNESS OU AVIEMORE • CASTELO BLAIR • PITLOCHRY • 
EDIMBURGO
Café da manhã buffet. Citytour panorâmico por Inverness, caminhando pelo 
centro da cidade a traves das suas antígas ruelas passaremos pelo Castelo 
Vitoriano e exploraremos o comercio local onde se podem comprar os famosos 
e típicos “ kilts” e “tweeds” escoceses. Finalizada a nossa visita a capital das 
Highlands, sairemos com destino a Edimburgo, no caminho visitaremos o 
majestoso Castelo Blair (INGRESSO INCLUSO). Os Duques de Atholl, que são os 
proprietários deste castelo, mantêm o único exército particular em território 
bretão com autorização da Rainha Vitória em 1844. Percorrendo o interior do 
Castelo, veremos as elegantes galerias vitorianas na ala do século XVIII, e sua 
belíssima pinacoteca. Finalizada a visita ao Castelo Blair, continuaremos a nossa 
viagem passando por Pitlochry, uma pitoresca vila “highlander”, para chegar em 
Edimburgo, a imponente capital da Escócia.

10° DIA | EDIMBURGO
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica a esta magnífica cidade, 
Patrimônio Histórico Mundial. Conheceremos seu legendário castelo construído 
no século XII sobre um rochedo onde viveu Mary Stuart (INGRESSO INCLUSO no 
Tour Premium). Visitaremos o Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da 
Rainha Elizabeth, a Royal Mille, a Catedral St. Gilles e o Parlamento. Tarde livre 
para continuar conhecendo esta magnífica cidade. Uma boa pedida é visitar os 

museus, universidades e galerias ou ir às compras na Royal Mille. à noite, pode-
se curtir a animação da Royal Mille, antiga cidade medieval com seus inúmeros 
cafés, lojas e restaurantes, é uma ótima pedida.

11° DIA | EDIMBURGO • DURHAM • YORK (INGLATERRA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Durham, importante cidade 
universitária. Chegada e visita panorâmica à cidade, conhecendo a Catedral, 
uma das mais lindas da Inglaterra e considerada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Finalizada a visita, continuação até a cidade de York, cidade fundada 
pelos romanos e colonizada pelos vikings da Idade Média. Chegada a York 
e visita panorâmica a esta importante cidade histórica, conhecendo a Cidade 
Velha, rodeada por muralhas do século XIV, o antigo mercado e a gigantesca 
Catedral de York Minster (INGRESSO INCLUSO), dedicada a São Pedro.

12° DIA | YORK • CAMBRIDGE • LONDRES
Café da manhã buffet. Saída com destino à cidade universitária de Cambridge 
para fazer uma visita de orientação e conhecermos a Capela do King’s College 
(INGRESSO INCLUSO), considerada um exemplo de arquitetura inglesa da época 
medieval. almoço INCLUSO no Tour Premium em Cambridge. Finalizado o 
almoço, saída com destino à majestosa capital inglesa. à noite, pode-se assistir a 
um dos famosos musicais em cartaz nesta metrópole.

13° DIA | LONDRES
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Rio Tamisa, 
bairro Chelsea, Picadilly Circus, Oxford Street, Palácio de Buckingham (com 
a troca de guarda, sempre que possível), Abadia de Westminster, Big Ben, 
Praça Trafalgar, Hyde Park, St. James Park, o Parlamento Inglês, a Abadia de 
Westminster, a mais antiga igreja de Londres, a Ponte de Londres, Piccadilly 
Circus, tradicional área de teatros, a fervilhante zona de compras e, no fim, visita 
à Torre de Londres (INGRESSO INCLUSO).

14° DIA | LONDRES
Para passageiros que fazem o Tour Classic: Café da manhã buffet. Traslado do hotel 
até o aeroporto de Londres INCLUSO e fim de nossos serviços. Para passageiros 
que fazem o Tour Premium: Café da manhã buffet. Dia livre. Aproveitem para 
conhecer a Harrod’s, a mais tradicional loja de departamentos da Inglaterra, 
e o magazine Selfridge’s ou caminhar pela New Bond Street, com suas grifes 
famosas, e por Piccadilly Circus. à tarde, pode-se visitar o famoso Museu de Cera 
de Madame Tussaud ou subir a bordo da London Eye, considerada a mais alta 
roda gigante do mundo. à noite, pode-se assistir a algum dos famosos musicais 
em cartaz nos teatros de Piccadilly Circus, é uma excelente pedida.

15° DIA | LONDRES • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Londres INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
translado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.
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CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis confirma-
das para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta brochura.

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Londres e de 
Londres até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

Londres Radisson Blu Portman          P
 Millenium Gloucester           P
 Meliá White House                P
Stratford-
Upon-Avon Walton                         P
 Alvesnor Manor                      P
 Billesley Manor                        P
 Macdonald Swans Nest      P
 Walton                        P
Liverpool Marriott Liverpool                  P
Glasgow Thistle Glasgow                        P
 Hilton Glasgow                       PS
 Glasgow Marriott                   P
 Radisson Blu Glasgow          PS
 Millenium Glasgow                P
 Hilton Grosvenor                     P
 Aquila Atlantis                           P
 Galaxy                         P

Aviemore Aviemore Highland                P
Edimburgo G & V Royal Mile Edinburgh
 (Ex-Missoni Edinburgh)       PS
 Radisson Blu Edinburgh        P
 The Carlton Edinburgh         P
 Crowne Plaza Roxburghe    P
 Hilton Edinburgh
 Grosvenor                           P
York Park Inn by Radisson York
 City Centre                           P
 Novotel York Centre                P
 Hilton York                          P
 Marriott York                          P
 Holiday Inn York                      TS
 Hotel 53                       TS
Londres Millenium Gloucester            P
 Meliá White House                 P
 Walton                          P

CIDADE HOTEL                    CAT CIDADE HOTEL                    CAT

PREÇOS PARA TOUR PREMIUM 
NÃO INCLUEM:HOTÉIS TOUR PREMIUM:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística superior, 
primeira e primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando português 
ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO na Shakespeare House em Stratford-upon-Avon;
• Ingresso INCLUSO na The Beatle Story Experience em Liverpool;
• Visita INCLUSA a uma das famosas destilarias escocesas de Whisky entre Loch 

Ness e Inverness;
• Ingresso INCLUSO no Castelo Blair;
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Edimburgo;
• Ingresso INCLUSO na Catedral de York Minster em York;
• Ingresso INCLUSO na Capela do King’s College em Cambridge;
• Ingresso INCLUSO na Torre de Londres em Londres.

• 02 refeições INCLUSAS: 01 jantar em Glasgow e 01 almoço em Cambridge.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

TOUR PREMIUM
INGLATERRA E ESCÓCIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Catedral de São Paulo em Londres
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, turística 
superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFFET.

• Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando 
português ou espanhol;

• Ingresso INCLUSO na Shakespeare House em Stratford-upon-Avon;
• Ingresso INCLUSO na The Beatle Story Experience em Liverpool;
• Visita INCLUSA a uma das famosas destilarias escocesas de Whisky entre Loch 

Ness e Inverness;
• Ingresso INCLUSO no Castelo Blair;
• Ingresso INCLUSO na Catedral de York Minster em York;
• Ingresso INCLUSO na Capela do King’s College em Cambridge;
• Ingresso INCLUSO na Torre de Londres em Londres.

• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Guia

TOUR CLASSIC
INGLATERRA E ESCÓCIA

Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em 
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades 
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar o melhor da Europa à preços mais baixos!

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis confirma-
das para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta brochura.

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete aéreo do Brasil até Londres e de 
Londres até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Londres

Londres St. Giles                        T
 Thistle Barbican                      T
 Ibis Earls Court                        T
 Holiday Inn Kings Cross       T
 Novotel London West         P
Stratford-
Upon-Avon Mercure Shakespeare         P
 Best Western Grosvenor    T
 Holiday Inn
 Stratford-Upon-Avon           TS
 Legacy Falcon                        TS
Liverpool Days Inn Liverpool
 City Center                        T
 Hampton by
 Hilton Liverpool
 City Centre                        T
 Jurys Inn Liverpool                 T
Glasgow Holiday Inn
 Express Theatreland             T
 Holiday Inn Express
 Glasgow City                        T
 Centre Riverside                     T
 Mercure Glasgow City         T

 Jurys Inn Glasgow                  P
 Menzies Glasgow                  TS
Inverness Mercure Inverness                T
 Best Western Palace            P
 Columba                        P
 Penta Inverness                      TS
Edimburgo Ibis Edinburgh Centre
 South Bridge                        T
 Holiday Inn
 Express Edinburgh 
 City Centre                       T
 Holiday Inn Edinburgh 
 City West                        T
 Jurys Inn Edinburgh              T
York Ibis York Centre T
 Hampton by Hilton York     T
 Holiday Inn York                      T
 Novotel York                        TS
Londres St. Giles                        T
 Thistle Barbican                       T
 Ibis Earls Court                         T
 Holiday Inn Kings Cross        T
 Novotel London West          P

CIDADE HOTEL                    CAT CIDADE HOTEL                    CAT

PREÇOS PARA TOUR CLASSIC 
NÃO INCLUEM:HOTÉIS TOUR CLASSIC:
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ESTE ROTEIRO PODE SER REALIZADO
NA BAIXA E ALTA TEMPORADA.

SAÍDAS PREMIUM
GARANTIDAS
Alta Temporada 2016
Junho: 04 e 25
Julho: 09 e 30
Agosto: 13 
Setembro: 07 e 24

Baixa  Temporada 2016
Outubro: 12*

1° DIA | BRASIL • LONDRES
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Londres.

2° DIA | LONDRES
Chegada a Londres. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Londres 
até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os 
passageiros no Hotel.

3° DIA | LONDRES • STRATFORD-UPON-AVON
Café da manhã buffet. Saída para Stratford-upon-Avon, a cidade natal de 
Shakespeare. Chegada e tour panorâmico com visita a Shakespeare House 
(ENTRADA INCLUSA). à noite, poderemos curtir a animação de um autêntico pub.

4° DIA | STRATFORD-UPON-AVON • CHESTER • LIVERPOOL
Café da manhã buffet. Saída em direção à cidade de Chester, mais conhecida 
como “A Cidade da Grande Muralha”. Chegada a Chester, a cidade dos fantasmas 
e considerada um museu a céu aberto, conheceremos, com Guia local, sua 
grande muralha construída pelos romanos, o anfiteatro, a Prefeitura, a Catedral 
de Santa Werburga em estilo Normando com seu belo claustro, o Eastgate Clock, 
o relógio mais famoso da Grã-Bretanha depois do Big Ben. Continuação para 
Liverpool, cidade onde os Beatles surgiram.

5° DIA | LIVERPOOL
Café da manhã buffet. De manhã, visita panorâmica à cidade, conhecendo os 
principais locais que inspiraram as músicas dos Beatles, como Penny Lane e 
Strawberry Fields, e o Cavern Club, onde iniciaram sua carreira. Visita ao The 
Beatle Story Experience (ENTRADA INCLUSA), museu dedicado à história desta 
inesquecível banda. Tarde livre.

6° DIA | LIVERPOOL • LAKE DISTRICT • WINDERMERE • GLASGOW (ESCÓCIA)
Café da manhã buffet. Saída para Windermere, no deslumbrante Distrito dos 
Lagos, onde visitaremos o Lago Windermere, um dos destinos turísticos mais 
populares e famosos da Inglaterra, cenário que serviu de inspiração para poetas 
ingleses. No fim da visita, continuação da viagem com destino a Glasgow, 
importante cidade escocesa e berço da Revolução Industrial. JANTAR INCLUSO 
no Tour Premium no hotel.

Inglaterra, Escócia e Irlanda
Inglaterra, Escócia, República da Irlanda e Irlanda do Norte

Roteiro em Resumo
18 dias e 16 noites

Londres - 1 noite
Stratford-upon-
Avon - 1 noite
Liverpool - 2 noites
Glasgow - 2 noites
Inverness ou
Aviemore - 1 noite
Edimburgo - 2 noites
York - 1 noite
Londres - 3 noites
Belfast - 1 noite
Dublin - 2 noites

P

P

P

P

P

P

Parlamento Inglês em Londres

IB2

P: Premium
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Dublin

7° DIA | GLASGOW
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade, conhecendo os 
principais locais de interesse, tais como: a Catedral de Glasgow, a Rua Buchanan, 
a Prefeitura, a George Square praça em estilo Vitoriano, a Universidade fundada 
no ano de 1451 e o Parque Kelvingrove. Tarde livre para conhecer os típicos pubs 
e o famoso “Mercado das Pulgas” localizado no bairro de East End.

8° DIA | GLASGOW • LOCH LOMOND • LOCH NESS • DESTILARIA DE 
WHISKY • INVERNESS OU AVIEMORE
Café da manhã buffet. Saída com destino ao mundo de tradição e magia das 
Highlands, Terras Altas, o primeiro contato é com o Loch Lomond, considerado 
o maior Lago da Escócia, a seguir continuaremos a nossa descoberta em direção 
ao Loch Ness percorrendo a deslumbrante região aonde foram realizados 
filmes como “Coração Valente” e “Highlander”. No caminho visitaremos uma 
das famosas destilarias escocesas, onde aprenderemos tudo sobre a produção 
da bebida mais internacional do mundo: o whisky que significa em celta “ 
água da vida” (INGRESSO INCLUSO). A seguir a maior atração das Highlands, 
conheceremos o maior dos “lochs” o famoso Lago Ness, que alem de ser um 
lago de beleza espetacular abriga um lendário habitante: Nesse, o monstro já 
visto por mais de 4.000 pessoas desde o século VI. Finalmente chegaremos em 
Inverness, a capital das Highlands. Invernes é uma pitoresca cidade que nos 
permitirá entrar em contato com as tradições dos clãs escoceses, sendo as mais 
típicas destas tradições os trajes típicos quadriculados.

9° DIA | INVERNESS OU AVIEMORE • CASTELO BLAIR • PITLOCHRY • 
EDIMBURGO
Café da manhã buffet. Citytour panorâmico por Inverness, caminhando pelo 
centro da cidade a traves das suas antígas ruelas passaremos pelo Castelo 
Vitoriano e exploraremos o comercio local onde se podem comprar os famosos 
e típicos “ kilts” e “tweeds” escoceses. Finalizada a nossa visita a capital das 
Highlands, sairemos com destino a Edimburgo, no caminho visitaremos o 
majestoso Castelo Blair (INGRESSO INCLUSO). Os Duques de Atholl, que são os 
proprietários deste castelo, mantêm o único exército particular em território 
bretão com autorização da Rainha Vitória em 1844. Percorrendo o interior do 
Castelo, veremos as elegantes galerias vitorianas na ala do século XVIII, e sua 
belíssima pinacoteca. Finalizada a visita ao Castelo Blair, continuaremos a nossa 
viagem passando por Pitlochry, uma pitoresca vila “highlander”, para chegar em 
Edimburgo, a imponente capital da Escócia.

10° DIA | EDIMBURGO
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica a esta magnífica cidade, 
Patrimônio Histórico Mundial. Conheceremos seu legendário castelo construído 
no século XII sobre um rochedo onde viveu Mary Stuart (INGRESSO INCLUSO no 
Tour Premium). Visitaremos o Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da 
Rainha Elizabeth, a Royal Mille, a Catedral St. Gilles e o Parlamento. Tarde livre 
para continuar conhecendo esta magnífica cidade. Uma boa pedida é visitar os 
museus, universidades e galerias ou ir às compras na Royal Mille. à noite, pode-
se curtir a animação da Royal Mille, antiga cidade medieval com seus inúmeros 
cafés, lojas e restaurantes, é uma ótima pedida.

11° DIA | EDIMBURGO • DURHAM • YORK (INGLATERRA)
Café da manhã buffet. Saída com destino a Durham, importante cidade 
universitária. Chegada e visita panorâmica à cidade, conhecendo a Catedral, 
uma das mais lindas da Inglaterra e considerada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Finalizada a visita, continuação até a cidade de York, cidade fundada 
pelos romanos e colonizada pelos vikings da Idade Média. Chegada a York 
e visita panorâmica a esta importante cidade histórica, conhecendo a Cidade 
Velha, rodeada por muralhas do século XIV, o antigo mercado e a gigantesca 
Catedral de York Minster (INGRESSO INCLUSO), dedicada a São Pedro.

12° DIA | YORK • CAMBRIDGE • LONDRES
Café da manhã buffet. Saída com destino à cidade universitária de Cambridge 
para fazer uma visita de orientação e conhecermos a Capela do King’s College 
(INGRESSO INCLUSO), considerada um exemplo de arquitetura inglesa da época 
medieval. almoço INCLUSO no Tour Premium em Cambridge. Finalizado o 
almoço, saída com destino à majestosa capital inglesa. à noite, pode-se assistir a 
um dos famosos musicais em cartaz nesta metrópole.

13° DIA | LONDRES
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, conhecendo o Rio Tamisa, 
bairro Chelsea, Picadilly Circus, Oxford Street, Palácio de Buckingham (com 
a troca de guarda, sempre que possível), Abadia de Westminster, Big Ben, 
Praça Trafalgar, Hyde Park, St. James Park, o Parlamento Inglês, a Abadia de 
Westminster, a mais antiga igreja de Londres, a Ponte de Londres, Piccadilly 
Circus, tradicional área de teatros, a fervilhante zona de compras e, no fim, visita 
à Torre de Londres (INGRESSO INCLUSO).

14° DIA | LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre. Aproveitem para conhecer a Harrod’s, a mais 
tradicional loja de departamentos da Inglaterra, e o magazine Selfridge’s ou 
caminhar pela New Bond Street, com suas grifes famosas, e por Piccadilly Circus. 
à tarde, pode-se visitar o famoso Museu de Cera de Madame Tussaud ou subir a 
bordo da London Eye, considerada a mais alta roda gigante do mundo.

15° DIA | LONDRES • BELFAST (IRLANDA DO NORTE)
Café da manhã buffet. Traslado do hotel até o aeroporto de Londres. NOTA 
IMPORTANTE: Bilhete aéreo de Londres a Belfast NÃO INCLUSO. Chegada a 
Belfast, capital da Irlanda do Norte. Traslado desde o Aeroporto de Belfast 
até o hotel. Restante do dia livre. à noite, poderemos curtir o histórico Crown 
Liquor Saloon, o mais famoso bar do país.

16° DIA | BELFAST • DUBLIN (IRLANDA)
Café da manhã buffet. Saída para visita à cidade panorâmica, apreciando o 
histórico prédio da Prefeitura, a imponente Catedral de St Anne, o Castelo e a 
Grand Opera House. Continuação para Dublin, a bela capital da Irlanda, o país 
das fadas e duendes.

17° DIA | DUBLIN
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade, passando pelo Castelo de 
Dublin; Catedral de St. Patrick; Universidade Trinnity College, onde se encontra o 
Livro de Kells, uma das maravilhas artísticas da Idade Média na Europa; O’Connel 
Street, com as estátuas dos heróis da libertação irlandesa. à noite, uma boa 
pedida é curtir a badalada área de Temple Bay com suas lojas e cafés.

18° DIA | DUBLIN • LONDRES • BRASIL
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Dublin INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE 1: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no 
translado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes 
para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na 
cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída. NOTA IMPORTANTE 2: Bilhete aéreo de 
Dublin a Londres NÃO INCLUSO.
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•Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística superior, 
primeira e primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFFET.

•Passeios e visitas INCLUSAS conforme roteiro com guias locais falando português 
ou espanhol;

•Ingresso INCLUSO na Shakespeare House em Stratford-upon-Avon;
•Ingresso INCLUSO na The Beatle Story Experience em Liverpool;
•Visita INCLUSA a uma das famosas destilarias escocesas de Whisky entre Loch 

Ness e Inverness;
•Ingresso INCLUSO no Castelo Blair;
•Ingresso INCLUSO no Castelo de Edimburgo;
•Ingresso INCLUSO na Catedral de York Minster em York;
•Ingresso INCLUSO na Capela do King’s College em Cambridge;
•Ingresso INCLUSO na Torre de Londres em Londres.

•02 refeições INCLUSAS: 01 jantar em Glasgow e 01 almoço em Cambridge.

Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado INCLUSO.

•Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

•Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
•Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
•Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

Refeições

TOUR PREMIUM
INGLATERRA, ESCÓCIA E IRLANDA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Londres  Radisson Blu Portman P
  Millenium Gloucester P
  Meliá White House P
  Walton  P

Stratford-Upon-Avon Alvesnor Manor P
  Billesley Manor P
  Macdonald Swans Nest P
  Walton  P
Liverpool  Marriott Liverpool P
Glasgow  Hilton Glasgow PS
  Glasgow Aquila Atlantis P
Aviemore  Aviemore Highland P
Edimburgo  G & V Royal Mile
  Edinburgh
  (Ex-Missoni Edinburgh) PS
  Radisson Blu Edinburgh P
  The Carlton Edinburgh P
  Crowne Plaza
  Roxburghe  P
  Hilton Edinburgh
  Grosvenor  P
York  Park Inn by
  Radisson York
  City Centre  P
  Novotel York Centre P
  Hilton York  P
  Marriott York P
  Holiday Inn York TS
  Hotel 53  TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete aéreo do Brasil até Londres, de Londres até 
Belfast, de Dublin até Londres, e de Londres até o 
regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS 
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE TOUR.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Edimburgo

Londres Millenium Gloucester P
 Meliá White House P
 Walton  P
Belfast Radisson Blu Belfast P
 Hilton Belfast P
 Fitzwilliam  P
 Europa  P
Dublin The Gibson  P
 Radisson Cardiff Lane P
 Ballsbridge  P
 Ashling Dublin P
 Clarion Dublin City P

CIDADE HOTEL  CAT
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LISTA DE HOTÉIS - PREMIUM
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode 
ser usado em qualquer uma das datas de saída Premium dos Roteiros Europeus com Guia Brasileiro em 2016/2017, de maneira a substituir o hotel 
publicado na página de cada tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em categoria e 
localização aos publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.

CIDADE  HOTEL    CAT. CIDADE  HOTEL    CAT.
Agrigento

  Blu Hotel Kaos   P

  Colleverde Park   P

  Best Western Dioscury Bay  P

  Exclusive    P

Aix-en-Provence Aquabella    P

  Le Pigonnet    P

  Grand Hôtel Roi René Aix-en-Provence Centre P

Ankara   Midi    PS

Assis  Cenacolo Francescano   P

Atenas  Divani Caravel   L

  NJV Athens Plaza   P

  Athens Ledra   P

Aviemore  Aviemore Highland   P

Balestrand  Kviknes Apartamento Fjord View  P

Bergen  First Marin    P

Berlim  Berlin     P

  Andels Berlin   P

Belfast  Radisson Blu Belfast   P

  Hilton Belfast   P

  Fitzwilliam    P

  Europa    P

Braga  Mercure Braga Centro   P

Budapeste  Novotel Danube   P

Bursa  Almira Hotel & Spa   PS

Capadócia  Peri Tower    P

Copenhague  Scandic Copenhagen   P

Cracóvia  Galaxy Krakow   P

Dijon  Grand Hotel De La Cloche   

  (Ex Sofitel Dijon La Cloche)  PS

  Philippe Le Bom   P

Dublin  The Gibson    P

  Radisson Cardiff Lane   P

  Ballsbridge    P

  Ashling Dublin   P

  Clarion Dublin City   P

Dubrovnik  Valamar Lacroma   PS

  Argosy    P

Edimburgo  G & V Royal Mile Edinburgh

  (Ex-Missoni Edinburgh)   PS

  Radisson Blu Edinburgh   P

  The Carlton Edinburgh   P

  Crowne Plaza Roxburghe   P

  Hilton Edinburgh Grosvenor  P

Estocolmo  Scandic Park    PS

  Radisson Royal Viking   PS

  Clarion Sign    P

Estrasburgo  Sofitel Strassbourg Grand Ile  PS

Fátima  Santa Maria    P

Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways (DFDS) CABINE EXTERNA P

Ferry NÁPOLES – 

PALERMO  Ferry    P

Ferry STO-HEL Silja Line CABINE EXTERNA  P

Florença  Grand Hotel Baglioni   P

Glasgow  Thistle Glasgow   P

  Hilton Glasgow   PS

  Glasgow Marriott   P

  Radisson Blu Glasgow   PS

  Millenium Glasgow   P

  Hilton Grosvenor   P

  Aquila Atlantis   P

  Galaxy    P

Grindelwald  Romantik Shweizerhof    P

Hvar  Amfora    P

  Riva    P

Istambul  Marmara Pera   PS

Kusadasi  Sealight      L

Lisboa  Mundial    P

Ljubljana  Grand Union Executive   P

  Plaza    P

  Lev    L

   Best Western Premier Slon  P
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CIDADE  HOTEL    CAT. CIDADE  HOTEL    CAT.
Liverpool  Marriott Liverpool   P

Lofthus  Ullensvang Apartamento Fjord View  PS

Londres  Radisson Blu Portman   P

  Millenium Gloucester   P

  Meliá White House   PS

  Walton    P

Lucerna  Astoria    P

Lyon  Sofitel Lyon    L

Madrid  Husa Princesa   PS

  Paseo del Arte (ex-Husa)   PS

Milão  Sheraton Four Points   P

Moscou   Holiday Inn Sokolniki   P

Mykonos  Porto Mykonos   P

   Grand Beach   P

  Petinos    P

Nice  Le Méridien    PS

  Holiday Inn Nice   P

  Beau Rivage    P

Opatija  Astoria    P

  Bristol    P

  Palace Bellevue   P

Oslo  Clarion Royal Christiania   P

  Radisson Blu Plaza   PS

  Thon Opera    P

Palermo  Ambasciatori   P

  Mercure Palermo Centro   P

  Mercure Palermo Excelsior  P

  Centrale Palace   P

  Garibaldi    P

Pamukkale  Colossae Thermal   PS

Paris  Concorde Montparnasse    P

  Pullman Montparnasse   PS

  Crowne Plaza Republique   P

  Meriden Etoile   PS

  Astor Saint Honoré   P

Porto  Crowne Plaza ( Ex - Tiara Atlantic Porto) PS

Portovenere  Royal Sporting   P

Praga  Barceló Praha Five   P

  Hilton Praga    P

  Corinthia Prague   P

  Park Inn     P

Riviera dei Ciclopi Grand Hotel Faraglioni   P

  San Biagio Resort   P

Roma  NH Leonardo da Vinci   P

Salamanca  Artheus Carmelita   PS

Santiago de

Compostela  AC Palacio del Carmen   PS

Santorini  El Greco    P

  Rose Bay    P

  Aphroditi Venus   P

São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky   P

Sarajevo  Bristol    P

  Europe    PS

Split  Radisson Blu Split   PS

  Le Meridien Lav   P

  Park    P

  Atrium    P

Sorrento  Grand Hotel Vesuvio   P

St. Margherita Ligure Lido Palace    P

  Best Western Regina Elena  P

St. Moritz  Crystal    P

  Kempinsky Gran Hotel des Bains St. Moritz PS

Stratford-Upon-Avon Alvesnor Manor   P

  Billesley Manor   P

  Macdonald Swans Nest   P

  Walton    P

Taormina  Villa Paradiso   P

  Excelsior Palace   P

  Villa Belvedere   P

Varsóvia  Mercure Grand   P

Veneza  Hilton Molino Stucky   L

  Monaco & Grand Canale   P

  Starhotel Splendid Suisse   PS

Viena  Austria Trend Park Royal   P

  MGallery Hotel Am Konzerthaus  P

  Best Western Plus Amedia  P

York  Park Inn by Radisson York City Centre  P

  Novotel York Centre   P

  Hilton York    P

  Marriott York   P

  Holiday Inn York   TS

  Hotel 53    TS

Zagreb  Sheraton Zagreb   P

Zermatt  Pollux    P

  Ambassador    P

Zurique  Central Plaza   P
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CIDADE  HOTEL    CAT.

LISTA DE HOTÉIS - EXTENSÕES
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso  qualquer um deles pode 
ser usado em qualquer uma das datas de saída de Extensões dos Roteiros Europeus com Guia Brasileiro em 2016/2017, de maneira a substituir o 
hotel publicado na página de cada tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em categoria e 
localização aos publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.

Reykjavik   Reykjavik City Center    P
  Radisson Blue 1919    P

Ankara  Segmen    T
Assis  Dei Priori    T
Atenas  Best Western Museum   TS
  President    TS
  Oscar    T
Balestrand  Kviknes Apartamento Standard  P
Bergen  Augustin    T
  Rica Bergen    T
Berlim  Holiday Inn City West   T
  Grand City Berlin East   TS
Braga  Hotel Comfort Inn Braga   T
  João Paulo 2°   T
Budapeste  Golden Park    T
  Mercure Buda   TS
Bursa  Ibis Bursa    T
Capadócia  Peri Tower    P
Copenhague  Comfort Hotel Vesterbro   TS
  Scandic Webers   P
Edimburgo  Ibis Edinburgh Centre South Bridge  T
  Holiday Inn Express Edinburgh City Centre T
  Holiday Inn Edinburgh City West  T
  Jurys Inn Edinburgh   T
Estocolmo  Quality Globe Arena   T
  Elite Palace    TS
  Scandic Norra Bantorget   TS
Fátima  São José    T
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways (DFDS) CABINE INTERNA  P
Ferry STO-HEL Silja Line CABINE INTERNA  P
Florença  Club    P
Glasgow  Holiday Inn Express Theatreland  T
  Holiday Inn Express Glasgow City  T
  Centre Riverside   T
  Mercure Glasgow City   T
  Jurys Inn Glasgow   P
  Menzies Glasgow   TS
Inverness  Mercure Inverness   T
  Best Western Palace   P
  Columba    P
  Penta Inverness   TS 
Istambul  Best Western Empire Palace  P
Liverpool  Days Inn Liverpool City Center  T
  Hampton by Hilton Liverpool City Centre T

CIDADE  HOTEL    CAT. CIDADE  HOTEL    CAT.
  Jurys Inn Liverpool   T
Kusadasi (Selcuk) Hitit Selcuk    P
Lisboa  Roma    T
Lofthus  Ullensvang Apartament Vista Montanha P
Londres  St. Giles    T
  Thistle Barbican   T
  Ibis Earls Court   T
  Holiday Inn Kings Cross   T
  Novotel London West   P
Madrid  Az Aravaca    TS
  Praga    T
Milão  Dei Cavalieri    P
Moscou  Cosmos    P
Mykonos  Eva    TS
  Dorion    TS
  Yiannaki    TS
Oslo  Thon Triaden    T
  Scandic Edderkoppen   T
Pamukkale  Villa Lycus    TS
Porto  Bessa Porto    T
  AC Porto    T
Praga  Quality Inn Praça da Batalha  T
  HF Tuela Porto   T
  NH Prague    P
  Duo Praha    P
Roma  Best Western Universo   TS
Salamanca  Silken Rona Dalba Salamanca  T
Santiago de Compostela Exe Area Central Hotel Congreso  T 
  Gran Hotel Corona Sol   T
Santorini  Kallisti    TS
  Albatros    T
São Petersburgo Dostoevsky    TS
Santa Margherita Ligure Park Suisse    TS
Stratford-Upon-Avon Mercure Shakespeare   P
  Best Western Grosvenor   T
  Holiday Inn Stratford-Upon-Avon  TS
  Legacy Falcon   TS
Veneza (Mestre) Hilton Garden Inn Mestre   P
Viena  Senator    TS
York  Ibis York Centre   T
  Hampton by Hilton York   T
  Holiday Inn York   T

LISTA DE HOTÉIS - CLASSIC
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode ser 
usado em qualquer uma das datas de saída Classic dos Roteiros Europeus com Guia Brasileiro em 2016/2017, de maneira a substituir o hotel publicado 
na página de cada tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em categoria e localização aos 
publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.
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HOSPEDAGEM
O hotel poderá oferecer diferentes acomodações: o apartamento duplo 
poderá ter duas camas separadas ou não. A entrada (check in) geralmen-
te é autorizada a partir das 15 (quinze) horas. Devido à política de alguns 
setores de reservas de hotéis, os nomes indicados na reserva somente 
são enviados para o estabelecimento hoteleiro na semana de seu che-
ck in. Por isso é possível que o quarto esteja reservado, porém o nome 
do usuário/passageiro/cliente ainda não esteja inserido no inventário 
do hotel. Em caso de problemas com o estabelecimento hoteleiro local 
(over booking) a Tumlare reserva-se o direito de alterar as opções de 
hospedagem divulgadas nas páginas do programa publicado neste  cata-
lógo, para hotéis similares em categoria e localização, conforme lista de 
hotéis previstos publicada neste catálogo.

PAGAMENTOS
Todas as tarifas divulgadas são por pessoa, a não ser que haja alguma 
observação publicada em contrário. Todos os preços são referenciados 
em Euros e não incluem nenhum serviço ou produto que não tenha sido 
detalhado na descrição da excursão. As tarifas poderão sofrer modifica-
ções sem necessidade de aviso prévio, até que a reserva esteja paga e 
confirmada. Sempre é muito importante que o usuário/passageiro/clien-
te verifique que a tabela de preços consultada é a mais atual. Todos os 
serviços solicitados deverão ser pagos em sua totalidade antes do inicio 
da viagem no prazo estabelecido pelo operador local no Brasil.

TAXAS, IMPOSTOS E SUPLEMENTOS
As taxas de serviço e/ou impostos locais cobradas por alguns hotéis já es-
tão inclusos no preço informado pela Tumlare. No caso de voos inclusos 
nos roteiros deste catálogo, as taxas de embarque já estão incluídas no 
preço informado pela Tumlare.

CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO DE RESERVA POR PARTE 
DO FORNECEDOR
Em casos de ameaça confirmada de ocorrência de fenômenos da natu-
reza, situação de calamidade pública, perturbação da ordem, acidentes 
ou greves prejudiciais aos serviços de viagem e que, eventualmente não   
permitam  ao usuário/passageiro/cliente a continuidade  de  sua  viagem, 
não são passíveis de reembolso pelos fornecedores os serviços que não 
possam ser pprestados por estes motivos, não cabendo à Tumlare qual-
quer ônus, penalidades ou indenizações.

CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO DE RESERVA POR PARTE 
DO CLIENTE

PARTE TERRESTRE: Os cancelamentos por  parte dos usuários/
passageiros/clientes em prazo superior a 30 dias antes do embarque  
gerará uma multa de 10% sobre o valor da excursão, que não inclui pas-

sagem aérea. Entre 30 a 21 dias antes do embarque será cobrada uma 
multa de 20% do valor da excursão, não incluso passagem aérea. Com 
menos de 21  dias  do  embarque será  cobrada uma multa referente   aos 
valores  incorridos para efetivação da excursão para os usuários/passa-
geiros/clientes.

CANCELAMENTO PARCIAL
Não é permitido o cancelamento parcial de serviços.

ANTECEDÊNCIA PARA ALTERAÇÃO
A antecedência mínima para solicitação de alteração de nomes na reserva 
do usuário/passageiro/ cliente é de 15 (quinze) dias úteis antes do iní-
cio do tour, exceto para roteiros com trechos aéreos inclusos,  casos nos 
quais serão cobradas  as  multas de alteração e penalidades  previstas  pe-
las companhias aéreas locais.  Quando a compra for realizada com  menos 
de 15 (quinze) dias de antecedência para o embarque, não será permitido 
qualquer tipo de alteração na reserva do usuário/passageiro/cliente.

NO-SHOW – NÃO COMPARECIMENTO
Nos casos de não apresentação para início do tour do usuário/passagei-
ro/cliente, devido à documentação incompleta e/ou incorreta, abandono 
da viagem ou desistência por qualquer razão não haverá nenhum reem-
bolso ou compensação.

A TUMLARE NÃO É RESPONSÁVEL POR:
Despesas  decorrentes  de atrasos de chegada e/ou saída, redução e/ou  
prolongamento de estada nem de quaisquer prejuízos materiais,  pesso-
ais ou morais que eventualmente os usuários/passageiros/clientes ve-
nham a sofrer por motivos de força maior como greves, apagões  aéreos, 
fechamento de aeroportos, atrasos de voos devido a condições da mete-
orologia ou outros motivos alheios à atuação da organizadora,   nem por 
extravio, danos ou furtos de bagagem, acidentes, doenças ou 
falecimento, sendo recomendável a compra de um cartão de assistência 
de viagem com a operadora local.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Toda informação disponível neste catálogo, incluindo design, texto, ima-
gens e fotografias são protegidas sob as leis da União Européia e   pelos 
acordos internacionais de propriedade intelectual, os quais são  de pro-
priedade da Tumlare e/ou usadas sob licença do proprietário dos direitos 
autorais destas informações. Tais conteúdos não podem ser copiados, 
reproduzidos, transmitidos, apresentados, distribuídos, alugados, subli-
cenciados, alterados e armazenados para uso posterior, 
exceto sob uma licença válida por escrito fornecida pela Tumlare. As mar-
cas registradas e logomarcas usadas neste catálogo são de  propriedade 
da Tumlare Corporation S/A. e não poderão ser usadas sem consenti-
mento por escrito da Tumlare  Corporation S/A.

Condições Gerais
É de responsabilidade exclusiva e integral dos usuários/passageiros/clientes conhecer todas as condições operacionais aqui indicadas às quais declara 
total aceitação ao adquirir qualquer produto Tumlare. O valor apresentado em nosso catálogo e site refere-se ao valor das excursões por passageiro, 
expresso em Euros, a serem convertidos em Reais pelo operador local no momento da compra. A aquisição de um dos roteiros deste catálogo implica 
automaticamente na concordância com estas Condições Gerais.
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