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Quem somos

Somos uma instituição com um ideal. Realizar sonhos de viagem. Não importa se em uma 
viagem de volta ao mundo, ou apenas uma semana longe da rotina. Preparamos com igual 
carinho e dedicação o roteiro para que, ao cabo de cada viagem, tenhamos alcançado nosso 
objetivo, que é reduzir o nível de stress, mostrar quantas coisas belas o mundo pode oferecer 
a cada viajante e ajudar cada passageiro a conhecer e conquistar outras culturas, conhecer 
cozinhas distintas e fazer novos amigos, sempre com leveza, alegria e belas histórias para 
contar no retorno a seu lar.

Somos uma empresa familiar, interessada em atender pessoas que queiram conhecer o 
mundo inteiro conosco, uma viagem de cada vez. E nossa forma de convencê-los a voltar 
é simples: tratamento com respeito, serviços de qualidade, excelência em custo benefício, 
muita transparência em nosso comportamento e muito carinho com cada detalhe da viagem.

E sempre sob a perspectiva de satisfação de nossos clientes, somos uma operadora 
especializada em turismo de segunda e terceira idades. Atendemos a nosso público 
desenvolvendo excursões culturais e peregrinações católicas de qualidade elevada, porquanto 
preocupadas com cada detalhe importante para executá-las com sucesso.

Àqueles que buscam viagens culturais em grupo e acompanhadas, com a facilidade de ter 
sempre por perto um amigo a atendê-lo, e a lhe mostrar o que há de bom em cada lugar do 
mundo que visitamos, excluindo o caminho dos erros e indicando o caminho da satisfação, 
somos a escolha especial. Conheça nossas excursões!!!

Venha nos conhecer. Servir em experiências de viagem é a forma que encontramos de incluir 
cada um de vocês em nossas vidas, pois para nossos clientes, somos a escolha derradeira. E 
você descobrirá o porquê:

Nós realmente nos preocupamos com você!

Carinhosamente,

Equipe Lielu Turismo
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Estimado Passageiro,

Estamos sempre buscando melhoria contínua e, nesse processo, buscamos apresentar 
nossos produtos e serviços de forma cada vez mais clara e objetiva, permitindo que vocês 
comparem, e escolham comparando corretamente os produtos que lhes são oferecidos.

É com esse espírito que apresentamos alguns diferenciais não facilmente precificáveis, mas 
extremamente relevantes na escolha de sua viagem de sonhos:

1. NOSSOS DESTINOS - Conhecemos os lugares que operamos para nossos grupos, e nós 
fazemos dessa forma para selecionar, da melhor maneira possível, o que faremos durante 
o passeio. Escolhemos o que é MAIS AGRADÁVEL em nossa opinião, NÃO o que é MAIS 
BARATO. Assim, a qualidade de nossas viagens é elevada e tem potencial para exceder as 
expectativas de nossos passageiros.

2. NOSSO ACOMPANHAMENTO NO DESTINO - Para quem tem pouca experiência em 
viagens, nosso acompanhamento nos destinos pode ser muito útil. Ter consigo uma pessoa 
disposta a lhe auxiliar e atender, durante sua viagem lhe dá a segurança e apoio necessários 
para que a aproveite bem.

3. NOSSA HOTELARIA - Utilizamos apenas hotéis de primeira linha, de categoria turística 
superior, primeira e, em alguns destinos, de luxo, sempre bem localizados, hotéis em que 
nós da família Lielu nos hospedamos, quando viajamos em férias. Isto porque oferecemos 
aos outros, o que gostaríamos que nos oferecessem. Eis nosso critério de escolha.

4. NOSSA GASTRONOMIA - Escolhemos os restaurantes em que tomamos refeição, e não 
são apenas em hotéis, pois buscamos oferecer a nossos passageiros, tanto quanto possível, 
também experiências de culinária local, em restaurantes típicos e locais. Isso muda muito a 
experiência gastronômica que temos em uma viagem.

5. NOSSA SERIEDADE - Temos seriedade na prestação de nossas informações, e honramos 
nossos compromissos. O que dizemos a nossos passageiros É PARA ESCREVER, não para 
jogar fora. Este pequeno detalhe é muito importante para propiciar uma experiência de 
viagem efetivamente agradável, sem conflitos permanentes.

6. GUIAS LOCAIS - Utilizamos guias locais na maioria das cidades que visitamos. Isso não 
é comum a todos os operadores. Normalmente, quando há acompanhamento, é de uma 
mesma pessoa em toda a viagem. Em nosso caso não; além do acompanhante, temos guias 
locais especializados nas cidades em que seu acompanhamento é necessário para o bom 
aproveitamento da experiência. Esses guias conhecem suas cidades como ninguém, tanto 
cultural quanto historicamente, e isto enriquece a viagem, e muito.

7. OPCIONAIS - Como não gostamos de OPCIONAIS durante a viagem (leia-se: passeios 
cobrados à parte, durante a viagem), e portanto pouco ou quase nada os utilizamos em 
nossos roteiros, acabamos ficando com um preço completo, muito próximo do custo total 
e real de seu passeio. E como dividimos seu pagamento, permitimos que parcelem inclusive 
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Nossos diferenciais de mercado:

despesas locais como refeições, ingressos, passeios, desde que incluídos. Parece pouco, mas 
não é. Uma viagem incompleta pode custar a um passageiro até mais que 2 ou 3 vezes o 
valor pago antecipadamente no Brasil. Em nossos grupos não trabalhamos dessa maneira.

8. TRANSPARÊNCIA E POLÍTICA DE CANCELAMENTOS POR FALTA DE QUÓRUM - Por 
política de transparência, a partir de 2013, e em melhoria contínua, decidimos iniciar 
a publicação de um índice anual de cancelamentos de passageiros. Sim, como tratamos 
de grupos, há casos em que, por não se formar o grupo, somos obrigados a cancelá-lo. 
Esse índice permite que o passageiro entenda qual o real risco de não viajar por nossa 
responsabilidade. Isto acontece com qualquer operador, mas apenas alguns tratam esse 
fato com transparência e seriedade. Fazemos parte desse seleto grupo de fornecedores 
transparentes e sérios.

9. ANTECIPAÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTOS – À partir de 2014, decidimos 
que, para cancelar algum grupo, o faremos com antecedência mínima de 2 meses da data de 
saída da viagem. Isso faremos para permitir a reprogramação de nossos passageiros. Veja 
sempre como funciona essa regra, onde quer que decida comprar sua viagem.

10.  COMPENSAÇÃO POR CANCELAMENTO - E se a Operadora cancelar meu grupo, o que 
acontece comigo? Como não se conhece o bom prestador de serviços apenas nas horas boas, 
mas sobretudo nas horas difíceis, quando cancelamos algum grupo, oferecemos a nossos 
passageiros 3 alternativas:

I – SEU DINHEIRO DE VOLTA, COM JUROS DE 1% AO MÊS; OU

II – POSSIBILIDADE DE REACOMODAÇÃO EM QUALQUER OUTRO GRUPO CONFIRMADO 
QUE TENHAMOS DISPONÍVEL PARA A VENDA*; OU

III – MANUTENÇÃO DO VALOR, EM CRÉDITO, EM DÓLARES AMERICANOS, PARA USO EM 
QUALQUER OUTRA VIAGEM ADQUIRIDA ATRAVÉS DA LIELU TURISMO.

Não é comum às Operadoras oferecerem estas 3 alternativas a seus passageiros, em caso de 
cancelamentos.

É nosso compromisso a transparência em nossas operações. Sempre confira a política de 
nossos concorrentes antes de escolher. Quem ganha com a comparação é você!

Viaje com a Lielu Turismo, e experimente, você também, nossos maiores diferenciais, 
descobrindo sempre como é bom viajar em ótima companhia!

* Na transferência de um grupo para outro, o crédito considerado será do valor dos 
pagamentos realizados. Se houver diferenças para mais ou para menos, ajustaremos.

Carinhosamente,

Equipe Lielu Turismo
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• A saída de cada grupo está garantida a partir de 20 lugares vendidos;

• Caso não alcancemos o número mínimo de 20 passageiros em algum grupo, reservamo-
-nos o direito de ajustar a operação para viabilizar a saída do respectivo grupo. Isso pode 
significar a eliminação do acompanhamento durante os vôos ou ainda ajustes na operação;

• As datas de saída confirmadas podem variar em 3 dias para mais ou para menos. Isto porque 
dependemos de confirmações de companhias aéreas, que nem sempre as disponibilizam, em 
formato final, no momento de confecção de nossos materiais;

• Os períodos de viagem dos programas podem aumentar em até 2 dias para adequação do 
aéreo, sem ônus para os passageiros, exceto quanto a refeições e despesas pessoais;

• As escalas e países das respectivas escalas poderão ser alterados sem prévio aviso, em 
função da companhia aérea confirmada para o roteiro. Isto porque somos forçados a 
realizar estas alterações em virtude do comportamento das companhias aéreas, de quando 
em quando;

• O dia a dia de nossos programas demonstra o que será visto na viagem, mas pode sofrer 
alteração em virtude de questões climáticas, necessidades por eventos extraordinários, 
alterações de itinerários impostas por fornecedores de serviços tais como navios, etc... 
Notem que, via de regra, um representante da Lielu Turismo acompanha nossos grupos 
de operação própria justamente para que essas alterações sejam feitas com tranquilidade 
e naturalidade, sempre em benefício dos passageiros, de forma a oferecer-lhes a melhor 
experiência de viagem possível.

Cuidado para não comprar gato por lebre

Cuidado para não comprar gato por lebre, e comparar uma viagem que oferece hotel e 
passagem aérea, normalmente SEM taxas incluídas, SEM seguro viagem e SEM impostos de 
remessa, com uma viagem completa, que inclui diversos valores agregados além de hotel e 
áereo como taxas, passeios, entradas, refeições, guias e tanto mais. Note que, via de regra, 
hotel e aéreo não são, necessariamente, a parte mais cara da viagem.

Compare com cuidado; pergunte o que está incluído; não aceite meia resposta. Aqui você 
estará a defender o seu interesse, com vistas a saber o que exatamente estão lhe oferecendo. 

E ao comparar, note que não basta comparar o valor absoluto pois, por vezes, comprar 
aquilo que parece mais barato, não é efetivamente mais barato; pode ser o mais caro.

Quem ganhará sendo cuidadoso com a comparação será você! Você entenderá as diferenças, 
e depois tomará sua decisão. E assim garantirá que escolheu o que de fato buscava.

Informações importantes®
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As viagens com a Lielu Operadora têm:

Passagem aérea SIM

Taxas de embarque SIM

Taxas de combustível SIM

Hotéis cat. Luxo e bem localizados no Egito, Jordânia e Índia (regra geral) SIM

Hotéis cat. Turística Superior e Primeira, bem localizados, em todos os demais destinos operados 
pela LieLu (regra geral) SIM

Ônibus de turismo durante a viagem SIM

Passeios pré-programados conforme roteiro SIM

Guias locais, conforme descrição dos roteiros SIM

Traslados de chegada e saída SIM

Café da manhã SIM

Pensão completa em Israel, Egito e Jordânia (regra geral) SIM

Meia pensão nos demais destinos (regra geral) SIM

Seguro viagem e bagagem SIM

Com 2 opções para parcelamento: 1- em parcelas fixas em Reais, sem juros e sem variação 
cambial, conforme o câmbio do dia da aquisição do pacote; 2- pagamentos estendidos, com 
variação cambial utilizando o câmbio do dia de cada pagamento.

SIM

Buscamos ter o menor Nº de opcionais do mercado, porque incluímos tudo o que é necessário 
no seu pacote SIM

Informamos cancelamentos 2 meses antes SIM

Índice anual de cancelamentos* SIM

Se nós cancelarmos, seu dinheiro de volta com juros SIM

* Publicamos um índice anual de cancelamentos de passageiros por nossa responsabilidade. Este índice indica o percentual de 
nossos passageiros que foram cancelados ou realocados por nossa responsabilidade. Transparência.

Compare antes de comprar
sobre o selo “todas as necessidades”

®
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Condições de pagamento

Caro(a) amigo(a),

A seguir lhes apresentaremos nossa política de pagamentos. Queremos fomentar uma 
política saudável de aquisição de pacote com responsabilidade, com parcelamento, descontos 
e variadas formas de pagamento: seja ele em cheques pré-datados ou em boletos bancários.

Queremos estimular a programação sempre antecipada de sua experiência de viagem. 
Essa antecipação nos permite trabalhar melhor, gerando ganho para todos e oferecendo 
benefícios na forma de descontos para pagamento à vista ou parcelamento, tanto maiores, 
quanto maior for a antecedência da compra.

A compra antecipada reserva o seu lugar e ainda lhe permite duas opções de parcelamento:

Opção 1 - Câmbio fixo: Fixamos o câmbio na data de aquisição do pacote e as parcelas ficam 
fixas, em Reais. Essa opção de parcelamento elimina sua exposição cambial a partir da data 
de sua inscrição (1º pagamento). Assim você sabe quanto custará a sua viagem exatamente 
na hora em que a compra, e não pagará valores adicionais em função de variação cambial;

Opção 2 - Câmbio variável: As parcelas, em Reais, serão convertidas pelo câmbio do dia do 
pagamento de cada parcela respectivamente. Para implementar esta solução, os pagamentos 
até um mês antes da viagem serão feitos com o mesmo valor da 1ª parcela. Um mês antes da 
viagem, faremos o ajuste dos cálculos para incluir a variação cambial e ajustaremos o acerto 
dos valores. Caso o passageiro tenha crédito (caso em que o cambio tenha baixado), o valor 
será abatido das próximas parcelas, ou restituído. Caso o câmbio tenha aumentado, o valor 
a ser pago a mais será acrescido nos próximos pagamentos, conforme ajuste realizado.

E note, nossos roteiros são completos. Confira no roteiro escolhido tudo aquilo que incluímos.

Não aposte para viajar, saiba exatamente quanto vai pagar aqui e durante a viagem. Viaje 
com a Lielu Turismo e descubra como é bom viajar em ótima companhia!

E se tiver alguma dúvida, é só nos contatar por telefone ou e-mail que esclarecemos tudo 
para você.

Cordialmente,

Operações Lielu 

®



9

Condições Gerais

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
» Documentação pessoal – passaporte brasileiro válido por ao menos 6 meses após a data do término 

da viagem;

» Vistos para países que o exijam;

» Despesas extras de caráter pessoal: refeições não mencionadas como incluídas no programa, 

bebidas, telefonemas, lavanderia, frigobar, excesso de bagagem, e tudo o que não estiver mencionado 

como incluído no programa;

» Despesas decorrentes de alteração nos horários e itinerários das companhias aéreas e 

transportadoras, conhecidos após o início da viagem;

» Refeições em escalas e/ou conexões.

ALTERAÇÃO DE PREÇO

» Os preços destes pacotes estão sujeitos a alteração sem prévio aviso, até o fechamento da viagem. 

Caso o grupo não atinja o volume mínimo de 20 passageiros, reservamo-nos o direito de adaptar a 

operação terrestre, de forma a garantir a saída do grupo mesmo com volume inferior de passageiros, 

ou cancelar o grupo, se o número de passageiros não viabilizar, de alguma forma, a operação. A 

escolha é discricionária da Operadora, neste caso.

CANCELAMENTO POR PARTE DO CLIENTE

» Até 91 dias antes da data do embarque, haverá multa de US$ 1.000,00. De 90 a 61 dias antes 

da data do embarque, haverá multa de 25% do valor total do pacote. De 60 a 31 dias antes da 

viagem, multa de 40% do valor total do pacote. De 30 a 21 dias antes da viagem, multa de 60% do 

valor do pacote. Menos de 20 dias antes da viagem, retenção do valor total pago, restituindo-se ao 

Contratante somente o montante devolvido pela Cia. Aérea contratada, nas formas e condições por 

ela estipuladas.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA EM TODAS AS VIAGENS

» Passaporte Brasileiro válido por ao menos 6 meses após a data do término da viagem. Se nosso 

passageiro portar passaporte de qualquer outra nacionalidade, é sua obrigação verificar a necessidade 

ou não de vistos de entrada nos países a serem visitados, bem como é de sua responsabilidade a 

obtenção de tais vistos.

VACINAS NECESSÁRIAS PARA EGITO E/OU JORDÂNIA

» Vacina contra febre amarela em certificado internacional de vacinação é obrigatória.

» Para outros países, é responsabilidade de cada passageiro verificar a necessidade de vacinas para 

entrada nos mesmos.

®
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Índice de cancelamentos

Estimados Passageiros, 

Nós da LIELU TURISMO acreditamos que só teremos sucesso em nossa empresa, se nossos 
passageiros tiverem sucesso em suas viagens. E na obtenção desse sucesso, acreditamos que 
o nosso profissionalismo, e o de nossos parceiros, é fundamental.

Foi com esse espírito que INOVAMOS e CRIAMOS, a partir de nosso catálogo de 2014, uma 
SÉRIE DE CONTROLE de passageiros cancelados em nossos grupos. Esses cancelamentos 
referem-se a viagens por nós canceladas, por falta de passageiros suficientes.

Sim, decidimos que esta seria nossa preocupação pois, não raro, iniciamos o atendimento 
de um cliente, especialmente um que ainda não viajou conosco, respondendo à seguinte 
pergunta: “Vocês garantem que o grupo vai sair?” Pois é, a dúvida é mais comum do que se 
imagina, e parece-nos que o mercado não a leva muito a sério. Nós decidimos levá-la a sério! 
De 2013 em diante iniciamos o controle, em percentual, do número de passageiros que 
viajou em nossos grupos, contra o número de passageiros que nós, da Lielu Turismo, pela 
falta de quórum, deixamos de atender ou tivemos que remanejar. O gráfico é o que segue:

Como se pode notar, os números são mais claros que dezenas de explicações.

E o que faremos quando um cancelamento for necessário porque não atingimos o mínimo 
de 20 passageiros? É simples, a regra é clara. Informaremos nossos passageiros, com ao 
menos 60 dias de antecedência para que se possam reprogramar, caso o cancelamento seja 
necessário, e lhes daremos a seguinte escolha:

1 – Receber o dinheiro de volta com o pagamento de 1% de juros ao mês, pelo tempo em 
que o dinheiro permaneceu conosco, ou

2 – Migrar, por própria escolha, para qualquer outro de nossos grupos confirmados que 
ocorrer na mesma época, ou em outra época, pagando a diferença do pacote, ou recebendo 
dinheiro de volta, caso o pacote novo escolhido tenha custo inferior ao originário, ou

3 - Manutenção do valor, em crédito, em dólares americanos, para uso em qualquer outra 
viagem adquirida através da Lielu Turismo.

Pensamos que esclarecer esta nossa política, seria a melhor forma de trabalhar com 
profissionalismo, e assim permitir que você escolha sua viagem conosco, com segurança. 
Acreditamos que esta nova medida de TRANSPARÊNCIA nos ajudará a continuar atendendo 
as expectativas de nossos clientes e, por vezes, superando essas mesmas expectativas.

Cordialmente,

Operações Lielu 

98%

2%

Ano de 2018
Passageiros
Confirmados

Passageiros Cancelados ou 
Remanejados

®
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Roteiros 2021

março/2021 - China Exuberante........................................................................................................................................ 134

Roteiros 2019

09/mai/2019 - Espanha, Portugal e França II                                      .................................................................... 14

18/jun/2019 - Canadá Espetacular - de Leste a Oeste................................................................................................... 18

1º/jul/2019 - Grécia e Turquia com Capadócia I.......................................................................................................... 22

09/jul/2019 - França, Alemanha, Suíça e Mônaco / Monte Carlo.............................................................................. 26

1º/ago/2019 - Escandinávia (Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia).................................................................... 32

17/ago/2019 - Europa do Leste I........................................................................................................................................ 36

18/ago/2019 - Itália: Roma, Assis, Cássia, Siena, Montalcino, Florença, Lucca, Pisa, Pádua e Veneza................. 40

18/ago/2019 - Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia........................................................................................................... 44

27/ago/2019 - Eslovênia, Croácia e Bósnia                         ........................................................................................ 48

30/ago/2019 - Turquia Fabulosa......................................................................................................................................... 52

31/ago/2019 - Rússia, Países Bálticos e Polônia............................................................................................................... 56

18/set/2019 - Índia e Nepal                         .................................................................................................................. 60

1º/out/2019 - Egito Espetacular com cruzeiro e visita à biblioteca de Alexandria                         .................. 64

04/out/2019 - Dubai, Abu Dhabi e Singapura................................................................................................................. 68

Lançamento

Lançamento

Lançamento

13 de maio em Fátima

Roteiros 2020

março/2020 - Espanha do Sul............................................................................................................................................. 74

março/2020 - Espanha do Sul e Marrocos....................................................................................................................... 78

março/2020 - Marrocos - Magia e Inspiração................................................................................................................. 82

abril/2020 - França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Alemanha............................................................................ 84

maio/2020 - Holanda, Alemanha e Suíça                         ........................................................................................ 88

09/mai/2020 - Portugal com Santiago de Compostela                                       .................................................. 92

09/mai/2020 - Espanha, Portugal e França II                                       .................................................................. 94

maio/2020 - México Completo......................................................................................................................................... 98

maio/2020 - Itália, Áustria, Suíça, França e Alemanha............................................................................................... 102

junho/2020 - Espiritualidade, enogastronomia e muito lazer                         ..................................................... 106

junho/2020 - Grécia e Turquia com Capadócia I.......................................................................................................... 110

agosto/2020 - Inglaterra, Escócia e País de Gales........................................................................................................... 114

setembro/2020 - Itália: Roma, Assis, Cássia, Siena, Montalcino, Florença, Lucca, Pisa, Pádua e Veneza................. 118

setembro/2020 - Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia........................................................................................................... 122

setembro/2020 - Eslovênia, Croácia e Bósnia....................................................................................................................... 126

outubro/2020 - França Charmosa                         .......................................................................................................... 130

13 de maio em Fátima

13 de maio em Fátima

Lançamento

Lançamento

Lançamento

Para saber sobre nossas viagens para a Terra Santa, consulte-nos por telefone ou visite nosso SITE!
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Toronto - pág. 18Porto - pág. 14

Neuschwanstein - pág. 36

Pamukkale - pág. 52

Moscou - pág. 56

Taj Mahal - pág. 60

Balestrand - pág. 32
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Excursões 2019

Mônaco - pág. 26

Santorini - pág. 22

Veneza - pág. 40

Plitvice Lakes - pág. 44

Sarajevo - pág. 48

Dubai - pág. 68Cairo - pág. 64
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Avenida da Liberdade, a Praça 
dos Restauradores, a Praça do 
Rossio, a Baixa Pombalina, a Praça 
do Comércio e o Mosteiro dos 
Jerônimos, construído no século XVI, 
e belíssima igreja em estilo manuelino. 
Visitaremos ainda a Torre de Belém, 
fortaleza construída no século XVI e 

09/MAI – SÃO PAULO / LISBOA 
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Lisboa, com escala a 
confirmar.

10/MAI – LISBOA
Chegaremos ao aeroporto da Portela, 
em Lisboa, e seguiremos para o 
nosso Hotel, para acomodação e 
Jantar.

11/MAI – LISBOA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Lisboa, incluindo a 
Praça Marques de Pombal, a 

que se constitui no emblema turístico 
da capital portuguesa. Veremos 
ainda o Padrão dos Descobrimentos, 
monumento construído em 1960 no 
local de onde partiram as caravelas 
de Pedro Alvares Cabral e Vasco da 
Gama, para as grandes viagens dos 
descobrimentos. Jantar.

12/MAI – LISBOA / ÓBIDOS / 
ALCOBAÇA / BATALHA / FÁTIMA
Café da manhã. Partiremos hoje 
para Fátima, visitando, pelo caminho, 
a principal atração de Óbidos: um 
castelo do século XIII que é uma 
das 7 maravilhas de Portugal, e hoje 
funciona como uma pousada. Em 
Alcobaça visitaremos o Mosteiro 

Lisboa

Espanha, Portugal e França II
visitando Fátima, Lourdes e Santiago de Compostela

17 dias / 14 noites

Operadora
®
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- 8 noites em Portugal
- 4 noites na Espanha
- 2 noites na França
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Nossa história se preenche precipuamente com cultura e religião e, nesta oportunidade, realizaremos uma viagem 
que casará, com harmonia e destreza, esses dois elementos centrais em nossas vidas. Conheceremos os principais 
Santuários Marianos da Europa, em Fátima - Portugal - e em Lourdes - na França - enquanto regaremos nossa 
aventura com muita cultura adquirida em nossas visitas às cidades de Madrid e Barcelona, do Porto e de Lisboa, 
de Ávila e de Andorra la Vella, entre tantas outras belezas que conheceremos. Sim, será uma aventura, regada a 
bom vinho e gastronomia impecável, com belíssimas surpresas, arquitetônicas e naturais, a apreciarmos ao longo 
de nossa caminhada. Vamos embarcar nessa nova experiência juntos?

13 de maioem Fátima

C
om

em
or

an

do as aparições de Nossa Senhora

saída:

09/MAIO/2019

®
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de Santa Maria, tombado como 
patrimônio histórico mundial pela 
UNESCO e, em Batalha, visitaremos 
o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 
outra das 7 maravilhas de Portugal 
e igualmente patrimônio histórico 
mundial tombado pela UNESCO. 
Chegaremos a Fátima ao cair da 
tarde. Jantar.

13/MAI – FÁTIMA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o Santuário de Fátima, um dos 
principais locais de peregrinação 
do mundo e, nesta cidade tão 
especial para cristãos e católicos, 
ofereceremos nossas orações. 
Preparem-se para um dia de fortes 
emoções, e para entenderem 
porque Fátima é tão especial. À noite 
participaremos da procissão das 
velas. Jantar.

14/MAI – FÁTIMA / BELMONTE
Café da manhã. Hoje partiremos para 
a região da Serra da Estrela, famosa 
pela produção de um dos melhores 
queijos do mundo e também a 
montanha mais alta de Portugal, 

quase na divisa com a Espanha, 
onde, por incrível que possa parecer, 
no inverno neva, e muito. É uma 
região de muitas Aldeias Históricas 
que se constituem em vilas típicas 
com construções exclusivamente de 
pedras. Vistaremos Belmonte, terra 
natal de Pedro Alvares Cabral, e onde 
está o Museu do Descobrimento, 
totalmente dedicado à viagem de 
Cabral ao Brasil. A cidade, além de 
nos oferecer uma bela vista da região 
da Serra da Estrela, é considerada 
a mais brasileira de Portugal, não 
pela semelhança física, mas pelas 
alusões ao Brasil. Jantar.

15/MAI – BELMONTE / COIMBRA / 
AVEIRO / PORTO
Café da manhã. Partiremos então 
para a cidade de Coimbra, sede da 
Universidade mais antiga do país. 
A seguir, continuaremos viagem 
até Aveiro, cidade litorânea famosa 
por suas rias e conhecida como a 
Veneza de Portugal. Finalmente, ao 
cabo do dia, chegaremos a nosso 
hotel na Cidade do Porto. Jantar.

16/MAI – PORTO
Café da manhã. Visitaremos hoje a 
parte antiga desta cidade classificada 
como patrimônio mundial pela 
UNESCO. Conheceremos a Igreja 
da Lapa, onde se encontra o coração 
do Imperador D. Pedro I e que é 
Catedral do século XII. Faremos 
nosso city tour panorâmico pela 
Avenida dos Aliados, Torre dos 
Clérigos, Avenida da Boa Vista, Bairro 
da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte 

de D. Luis. O restante do dia será 
livre para apreciarmos o tradicional 
comercio da “baixa portuense”, ou 
para passearmos de barco pelo Rio 
Douro, vendo dele a cidade por um 
ângulo diferente. Jantar.

17/MAI – PORTO / SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / PORTO
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos a cidade do Porto para 
viajar até a cidade de Santiago 
de Compostela, centro religioso 
e de peregrinação que a tantos 
atrai, sobretudo após a descoberta 
do túmulo do apóstolo Tiago, no 
século IX. Visitaremos a Catedral e 
retornaremos à cidade do Porto para 
nosso jantar.

18/MAI – PORTO / ÁVILA / MADRI
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para Madri, capital da 
Espanha e cidade aristocrática, 

Coimbra

Santiago de Compostela

Fátima

Fátima

Porto
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21/MAI – LOURDES
Café da manhã. Depois de termos 
visitado Fátima e Santiago de 
Compostela, Lourdes será o ponto 
alto de nossa viagem. A cidade, 
localizada aos pés dos Pirineus, 
cresceu em torno da gruta onde 
Nossa Senhora apareceu 18 
vezes para Bernadette Soubirous. 
Nosso dia será dedicado a visitar o 
Santuário. À noite, os que desejarem, 
terão a oportunidade de participar da 
famosa procissão das velas. Jantar.

22/MAI – LOURDES / ANDORRA / 
BARCELONA
Café da manhã. Partiremos logo cedo 
com destino à cidade de Barcelona, 
de volta à Espanha. No caminho, 
passaremos por Andorra Vieja, capital 
do principado de Andorra e que fica 
no alto dos Pirineus entre a França 
e a Espanha, local interessantíssimo 
e de colonização anterior à era 
cristã. A cidade, moderna, abriga 
hoje um paraíso fiscal de compras, 
e belíssimas e renomadas estações 
de esqui europeias. Chegaremos a 
Barcelona no final do dia para nosso 
jantar.

passando no caminho pela cidade 
de Ávila, para uma visita desta 
belíssima cidade medieval, rodeada 
por 2.500 metros de muralhas, e 
terra natal de Santa Teresa de Jesus 
de Ávila, fundadora das Carmelitas 
Descalças, e Doutora da Igreja. Ao 
chegarmos a Madri, após o check 
in no hotel, estaremos prontos para 
nosso jantar. 

19/MAI – MADRI
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta belíssima 
metrópole, moderna, e capital cultural 
de uma das línguas mais faladas no 
mundo; o espanhol. Faremos nosso 
city tour panorâmico pela cidade 
visitando a Praça do Oriente, a Praça 
de Espanha com o monumento a 
Cervantes, a Gran Via, a Porta de 
Alcalá, o Parque Del Retiro, a Porta 
do Sol e a Cidade Universitária. 
Será um dia repleto de atividades e 
com lugares muito pitorescos para 
conhecermos. Jantar.

20/MAI – MADRI / ZARAGOZA / 
LOURDES
Café da manhã. Hoje viajaremos 
para Lourdes, parando no caminho 
para almoçar em Zaragoza, e ali 
visitar a magnífica Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar com suas 
onze cúpulas de azulejo colorido. 
Continuaremos então até a cidade de 
Lourdes, na França, cidade esta que 
abriga um dos Santuários Marianos 
mais populares do mundo, e cidade 
que recebe mais de seis milhões de 
peregrinos por ano. Jantar.

23/MAI – BARCELONA
Café da manhã. Hoje conheceremos 
esta que é uma das mais vibrantes 
e descoladas cidades da Europa, 
por seu cosmopolitismo, por sua 
gastronomia, por sua moda e, 
principalmente, pelas obras de Antoni 
Gaudi, grande artista e arquiteto que 
trabalhou quase que exclusivamente 
em Barcelona e seus arredores, 
impondo sua marca com a construção 
daquele que é hoje considerado o 
principal símbolo da capital Catalã: 
o Templo Expiatório da Sagrada 
Familia. Visitaremos também a Praça 
da Catalunha, as famosas Ramblas, 
a Catedral, o Bairro Gótico e o 
Palácio de La Generalitat, símbolo 
da identidade política da Catalunha. 
A tarde será livre para curtirmos a 
cidade e nos preparar para o retorno 
ao Brasil, descansados e renovados 
na fé. Almoço.

24/MAI – BARCELONA / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

25/MAI – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.
Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.590
US$ 6.290

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Lourdes

Madri

Barcelona
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Conheça nossos roteiros para a Terra Santa!

Você encontra os roteiros detalhados em nosso site:
www.lieluturismo.com.br
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Queridos viajantes, amigos da Lielu. Chegou a hora de conhecermos o Canadá. Confessamos já de partida; não 
foi fácil organizar este roteiro aqui. Entretanto, como ficou lindo o resultado deste trabalho, e o devemos, em grande 
parte, a nosso querido amigo e companheiro de viagens, Wilson Camelier, que tanto nos estimulou na empreitada. 
Valeu, amigo Wilson! Então, ficou lindo nosso passeio porque, em apenas uma viagem, reuniremos duas culturas 
completamente distintas, mas em um mesmo país. A costa Leste do Canadá nos brindará com as Cataratas do 
Niagara, e também com o lado francês deste país,  rico em detalhes, do início ao final de nosso passeio. Já na 
Costa Oeste, conheceremos o lado inglês do Canadá. E, ao longo de toda a nossa caminhada, teremos contato 
com a natureza deslumbrante, e a arquitetura única, deste país peculiar. Vamos aproveitar a oportunidade?

Canadá Espetacular - de Leste a Oeste
18 dias / 15 noites

inúmeras quedas d’água, e uma 
boa noite de sono, nos ajudarão, 
e muito, na recomposição do 
organismo, para aproveitarmos o 
máximo desta viagem inesquecível. 
Jantar.

20/JUN – NIAGARA FALLS 
/ NIAGARA ON THE LAKE / 
TORONTO
Café da manhã. Caso nosso 
passeio a Niagara Falls não tenha 
acontecido, será nossa primeira 
atividade de hoje. Prosseguiremos 
viagem então até Toronto, 
passando no caminho por Niagara 
on the Lake, para uma breve visita. 
Conheceremos também uma 
vinícola especializada em Icewine 

18/JUN – SÃO PAULO / TORONTO
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros no 
embarque com destino a Toronto, 
com escala a confirmar.

19/JUN – TORONTO / NIAGARA 
FALLS
Chegaremos ao aeroporto de 
Toronto, e nosso ônibus nos 
levará a Niagara Falls, para 
nossa  hospedagem. Se o horário 
nos permitir, realizaremos, ainda 
hoje, pela tarde, nossa visita às 
cataratas majestosas dessa cidade 
estonteante. A visão magnífica das 

(vinho feito de uvas congeladas). 
Você já ouviu falar dele? Desde 
1990, essa região é reconhecida 
como líder mundial na produção 
deste tipo de vinho, lustroso e de 
intenso sabor frutado, comumente 
chamado de vinho de sobremesa. 
O icewine harmoniza-se bem 
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- 15 noites no Canadá

- ônibus de turismo durante toda a viagem

- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira

- café da manhã todos os dias e jantares conforme roteiro* / **

- todas as visitas descritas no programa já inclusas

- parte aérea em classe econômica promocional

- taxas de embarque e combustível já inclusas

- impostos de remessa de câmbio

- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

18/JUNHO/2019

Niagara Falls

®
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também com pratos de sabor forte, 
como foie gras e queijos azuis, 
preferencialmente os curados. Ao 
final de nosso dia, chegaremos a 
Toronto. Jantar.

21/JUN – TORONTO
Café da manhã. Hoje realizaremos 
nosso city tour pela cidade 
de Toronto, maior e mais 
importante cidade do Canadá, 
capital da província  de Ontário. 
Conheceremos o bairro de China 
Town, New City Hall, o parlamento 
e o centro de lazer flutuante de 
Toronto. Avistaremos a torre CN, 
uma das maiores estruturas já 
construídas em todo o mundo, 
com 553 metros de altura, em 
que se encontram transmissores 
de rádio e tv, um mirante, e um 
restaurante giratório de tirar o 
fôlego. Finalmente, passaremos 
pela Casa Loma, uma mansão 
museu pitoresca, marco da cidade 
alta de Toronto, localizada no centro 
do bairro de Yorkville. Será um dia 
para recordar. Jantar.

22/JUN – TORONTO / THOUSAND 
ISLANDS / OTTAWA
Café da manhã. A seguir, 
continuaremos nossa viagem até 
Ottawa, a capital do país, e uma 
cidade muito charmosa. Pelo 
caminho, visitaremos Thousand 
Islands. Em nossa chegada a 
Ottawa, conheceremos o ByWard 
Market, um dos mercados públicos 
mais antigos do Canadá, onde 

há vários restaurantes, lojas 
interessantes, souvenirs e produtos 
regionais. Jantar. 

23/JUN – OTTAWA
Café da manhã. Hoje iniciaremos 
nossa visita da cidade pelo prédio do 
Parlamento, onde, com um pouco de 
sorte, veremos a troca da guarda, a 
Torre da Paz e seus arredores, e o 
Château Laurier. Seguiremos então 
para a Embaixada dos Estados 
Unidos, a Igreja de Notre Dame, a 
Suprema Corte, a Ponte Alexandra, 
e o restante de nosso city tour. Há 
muito o que conhecer por lá. Jantar.

24/JUN – OTTAWA / ORATÓRIO 
DE SÃO JOSÉ DO MONTE ROYAL 
/ QUEBEC
Café da manhã. Hoje nosso destino 
será a cidade de Quebec. Pelo 
caminho, contudo, visitaremos 
o famoso Oratório de São José, 
uma basílica católico-romana que, 
em idos de 1904, era apenas uma 
pequena capela, construída pelo 
Irmão André, ao lado do monte 

que ficava próximo ao Colégio 
Notre Dame, e que, mais tarde, 
foi ampliada, mais precisamente 
em 1.917, para uma igreja com a 
capacidade para receber 1.000 
pessoas sentadas. Finalmente, em 
1924, foi reinaugurada, desta vez 
como uma basílica, muito embora 
tenha sido concluída apenas em 
1.967. Seu domo, ou cúpula, é a 
segunda maior cúpula desse tipo 
no mundo, ficando atrás apenas 
da Basílica de São Pedro, em 
Roma. E é também a maior igreja 
do Canadá. É dedicada a José de 
Nazareth, a quem o Irmão André 
creditou todos os seus milagres. E o 
Papa João Paulo II, reconhecendo 
a autenticidade dos milagres feitos 
pelo Irmão André, beatificou-o em 
1.982. A Basílica é visitada por mais 
de 2 milhões de peregrinos todos 
os anos, e hoje será o nosso dia 
de visitá-la. Em nossa chegada a 
Quebec, nosso jantar.

25/JUN – QUEBEC
Café da manhã. Nosso dia será 
dedicado à visita desta belíssima 
cidade em estilo francês. 
Começaremos nossa caminhada 
pela cidade antiga que, aliás, é 
dividida em cidade alta e cidade 
baixa, ambas ligadas por um 
funicular. Nosso passeio começará 
pela cidade alta, onde fica o 
Château Frontenac. Bem à frente 
desse Castelo, há um calçadão 
- o Terrase Dufferin - com vistas 
belíssimas do Rio São Lourenço. 

Toronto

Thousand Islands

Ottawa

Oratório de São José



20

Vamos aproveitá-las! A seguir, 
visitaremos o entorno do castelo, 
a Basilica de Notre Dame Du 
Quebec e passearemos por ruelas 
charmosas, até encontrarmos a 
cidade baixa, cheia de restaurantes, 
onde poderemos eleger o lugar que 
melhor nos apetece para o almoço. 
Quebec é a cidade francesa do 
Canadá, e a única murada da 
América do Norte. Banhada pelo Rio 
São Lourenço, é realmente um lugar 
encantador. Dá-nos a impressão 
de estarmos numa pequena vila 
francesa, com ruas arborizadas, 
casas antigas, belos edifícios, 
igrejas e capelas históricas. Nosso 
dia será inesquecível! Jantar.

26/JUN – QUEBEC / TROIS 
RIVIERE / MONTREAL
Café da manhã. A seguir 
prosseguiremos nossa viagem para 
Montreal, passando no caminho 
por Trois Rivière, cuja tradução 
em português é 3 rios. Trata-se de 
uma cidadezinha charmosa, que 

fica bem na confluência dos Rios 
São Lourenço e São Mauricio, e 
cujo nome, 3 rios, vem do fato de 
haver 2 ilhas nessa confluência, 
que nos dão a nítida impressão de 
se tratarem de 3 rios, e não apenas 
2. Visitaremos a belíssima Basílica 
de Notre-Dame-du-Cap, que fica 
do outro lado do Rio São Lourenço, 
na cidade de Cap-de-la-Madeleine, 
outro importante santuário católico 
do Canadá e que recebe todo ano 
milhares de peregrinos. Ao chegar 
a Montreal, seguiremos para nosso 
hotel. Jantar.

27/JUN – MONTREAL
Café da manhã. Dedicaremos hoje 
nosso dia a conhecer a cidade 
de Montreal. Quem mora ali, tem 
o hábito de visitar os mercados 
municipais diariamente, para ter à 
mesa, sempre, alimentos frescos. 
Então, como não podia deixar 
de ser, visitaremos o Mercado 
Jean Talon. Visitaremos também, 
Little Italy, o Plateau Mont-Royal 
- uma das áreas mais boêmias e 
interessantes da cidade - o Parque 
Olímpico, a Biodôme de Montreal, 
Old Montreal, a Basilica de Notre 
Dame, e a Catedral de St. Patrick 
(São Patrício, para nós). Jantar.

28/JUN – MONTREAL / CALGARY 
/ BANFF
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos para o 
aeroporto, para embarque em 
nosso voo para Calgary. Em nossa 
chegada, realizaremos uma breve 
visita de orientação à cidade de 
Calgary, e seguiremos viagem então 
em direção ao Parque Nacional de 
Banff. Pelo caminho, visitaremos as 
Cascatas de Bow River e a Tunnel 
Moutain. Chegada a Banff, que se 
situa em um magnífico enclave, 
contornado pelas Montanhas 
Rochosas, formando um anel 
majestoso. Jantar.

29/JUN – BANFF
Café da manhã. Partiremos hoje 
em direção ao Bow Valley, até 
chegar ao Johnston Canyon, onde 
faremos uma pequena caminhada, 
antes de chegar ao mundialmente 
famoso Lago Louise. Este lago é 
considerado um dos lugares mais 
espetaculares do mundo, com sua 
água azul-turquesa, e sua magnífica 
vista da Geleira Victoria, ao fundo. 
Nosso passeio continuará até o lago 
Morraine e o Vale dos Dez Picos, 
com acesso ao Parque Nacional 
Yoho e ao Lago Esmeralda. Jantar.

Quebec

BanffTrois Riviere

Montreal
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Confira nosso
parcelamento sem juros

30/JUN – BANFF / ICEFIELDS / 
JASPER
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem com destino a Jasper, 
através da estrada dos campos 
de gelo (Icefields Parkway), 
rodovia com paisagens e lagos 
maravilhosos. Durante o percurso, 
veremos impressionantes geleiras 
e os belíssimos lagos Bow e Peyto. 
A seguir, entraremos no Parque 
Nacional de Jasper, uma das 
maiores acumulações de gelo e 
neve ao sul do Polo Ártico, formando 
8 geleiras ao todo. Uma das mais 
impressionantes é a Geleira 
Athabasca, onde realizaremos um 
passeio de Snowcoach (ônibus de 
neve - incluso). Visitaremos o lago-
geleira Maligne Lake, declarado 
como Patrimônio da Humanidade. 
Jantar.

1º/JUL – JASPER / MONTE 
ROBSON / KAMLOOPS
Café da manhã. Seguiremos viagem 
para encontrar os territórios da 

Colúmbia Britânica, passando aos 
pés do Mount Robson, a montanha 
mais alta das Rochosas (3.954m). 
Continuaremos viagem até chegar 
a Kamloops. Jantar.

02/JUL – KAMLOOPS / 
VANCOUVER
Café da manhã. Partiremos hoje 
com destino à cidade de Vancouver, 
por uma área de cultivo repleta 
de ranchos, apesar da pouca 
pluviosidade. Entraremos na região 
de Cariboo, famosa pelas primeiras 
colônias que surgiram devido à 
corrida do ouro. Seguiremos então 
em direção ao Rio Fraser, até 
Hope, percorrendo vastos vales, 
até chegar à cidade cosmopolita 
de Vancouver. Visitaremos a 
cidade mais importante do oeste 
canadense, que se caracteriza 
pelo contraste entre o mar, as 
montanhas e sua moderna 
arquitetura. Passaremos pelo 
Stanley Park, Chinatown, o bairro 
histórico de Gastown e o centro 
financeiro-comercial. Jantar.

03/JUL – VANCOUVER
Café da manhã. Visitaremos hoje 
a cidade de Victoria. Deixaremos 
nosso hotel para pegar o ferry, 
e cruzar o Estreito de Georgia, 
até chegar à ilha de Victoria. 
Desembarcaremos para visitar 
o famoso Butchart Gardens, 
considerado o mais belo jardim 
do país. Seguiremos então nosso 

passeio até a cidade de Victoria, 
onde realizaremos uma visita 
panorâmica, para percorrer as 
seguintes atrações: Inner Harbour, 
Market Square, Bastion Square, 
Parliament Building, Royal British 
Columbia Museum, o famoso e 
tradicional Hotel Empress, e o 
Museu de Cera. Retornaremos,  de 
ferry, a Vancouver. Jantar.

04/JUL – VANCOUVER / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

05/JUL – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.890
US$ 7.890

Taxas já inclusas.
Visto não incluso.

Kamloops

Iceland

Jasper

Vancouver
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Gálata e a mesquita de Suleiman 
são algumas das grandes surpresas 
que esta cidade turca, de origem 
grega, reserva para nos mostrar. 
Visitaremos o bazar de especiarias 
e retornaremos ao hotel. Jantar.

03/JUL – ISTAMBUL / CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 

1º/JUL – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São Paulo, 
em Guarulhos, onde o representante 
da Lielu Turismo estará auxiliando 
os passageiros, para embarque com 
destino a Istambul. Chegada em 
Istambul e traslado ao hotel para 
acomodação. Jantar (se o horário 
de chegada permitir).

02/JUL – ISTAMBUL
Café da manhã. Faremos um 
passeio de dia inteiro por esta 
maravilhosa cidade, única no mundo 
que está em dois continentes (tem 
um pé na Europa e outro na Ásia). 
A basílica de Santa Sofia, o museu 
Topkapi, a mesquita Azul, a torre 

nosso dia a conhecer o Gran Bazar, 
com tempo para passear e fazer 
algumas compras. Seguiremos 
com um cruzeiro pelo Bósforo. 
Em horário oportuno tomaremos 
nosso vôo com destino a Kayseri. 
Continuaremos até a região da 
Capadócia. Jantar.

Istambul
Istambul

Grécia e Turquia com Capadócia I
16 dias / 15 noites 

Operadora
®
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- 6 noites na Turquia
- 6 noites de cruzeiro
- 3 noites na Grécia
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa a bordo do navio (café da manhã, almoço e jantar)*
- meia pensão nos dias sem cruzeiro, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Conhecer o Oriente é o sonho de muitos. Ali a arte se distingue claramente da arte ocidental que conhecemos; 
o mesmo acontece com a gastronomia, a culinária, a arquitetura, e porque não dizer o mesmo do mundo da 
história e da cultura? Sim, ali encontramos parte do berço de nossa civilização em ciências variadas; e sim, dali 
aprendemos muita coisa que aplicamos por aqui de forma diferente. Talvez seja por essas razões que o Oriente 
nos fascina tanto. E quando unimos esse mundo cultural às belezas naturais que visitaremos neste passeio, ele 
se torna a escolha derradeira de muitos. Vamos conhecer a Grécia e a Turquia juntos?

saída:

1º/JULHO/2019

®
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04/JUL – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visitaremos 
esta região, com sua paisagem 
fantástica e exuberante, formada 
pela lava dos vulcões Erciyas e 
Hasan, cerca de 3 mil anos atrás. 
Visitaremos a cidade subterrânea 
de Ozkonak o Kaymakli, utilizada 
pelas comunidades cristãs para se 
protegerem dos ataques árabes. 
À tarde, visitaremos os mosteiros 
e capelas bizantinas do vale de 
Goreme, esculpidas nas rochas e 
decorados com afrescos do século 
X. Jantar.
(Neste dia, os que desejarem, 
poderão realizar um passeio 
opcional de balão pela manhã se as 
condições climáticas o permitirem).

05/JUL – CAPADÓCIA / ANKARA
Café da manhã. Hoje conheceremos 
a fortaleza de Uchisar e Avanos, 
povoado de centros artesanais 
e de tecelagens. Na seqüencia, 
viajaremos para Ankara, capital 
administrativa da Turquia. Jantar.

06/JUL – ANKARA / ISTAMBUL
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos o mausoléu de Ataturk, 
fundador da Turquia moderna. 
Seguiremos, então, viagem de volta 
a Istambul. Jantar.

07/JUL – ISTAMBUL / CRUZEIRO
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos para o 
porto para embarque no cruzeiro 
de 6 noites. Durante o cruzeiro 
teremos pensão completa a bordo 
(bebidas não incluídas). A seguir, 
apresentaremos as ilhas que 
constam do itinerário do cruzeiro 
selecionado. Entretanto, reserva-se 
o navio o direito de alterar a ordem 
e os destinos de seu itinerário. 
Portanto, é possível que haja 
alteração neste itinerário inicial.

08/JUL – CRUZEIRO – KUSADASI 
/ ÉFESO
Pensão completa a bordo. A primeira 
parada de hoje será Kusadasi, ainda 
na Turquia, local próximo de onde se 
encontra a Casa da Virgem Maria 
(visitada pelo Papa Bento XVI, e 
onde ele rezou recentemente a 
Santa Missa). Também visitaremos 
as ruínas de Éfeso.

09/JUL – CRUZEIRO – SANTORINI
Pensão completa a bordo. A parada 
de hoje será em Santorini, ilha onde 
foi gravada a novela “Belíssima” da 
rede Globo. A ilha foi escolhida por 
seus cenários deslumbrantes, e 
também porque, segundo consta, 
a ilha pode ter sido o lendário 
continente perdido da Atlântida.

10/JUL – CRUZEIRO – CRETA / 
RHODES
Pensão completa a bordo. A 
primeira parada de hoje será em 
Heraklion, na ilha de Creta, que foi o 
centro da civilização Minóica 3.000 
anos atrás. A segunda parada será 

Capadócia Creta

KusadasiCapadócia

Ankara

Santorini
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13/JUL – CRUZEIRO – ATENAS
Café da manhã a bordo, antes 
do desembarque. Seguiremos do 
porto para uma visita pela cidade 
e em seguida para o hotel para 
acomodação. Restante da tarde 
livre para atividades independentes. 
Jantar.

14/JUL – ATENAS
Café da manhã. Sairemos para 
uma visita da cidade incluindo a 
Acrópolis (que muitos consideram o 
clímax de uma viagem à Europa), o 
Partenon, o Erecteion e o teatro de 
Dionísio, entre outros. Tarde livre. 
Jantar.

15/JUL – ATENAS
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu da Acrópolis, onde, durante 
algumas horas, conheceremos 
um pouco da história deste lugar. 

Visitaremos ainda o jardim da 
Amália, o bairro de Plaka, veremos, 
se possível, a troca da guarda 
no Parlamento, e finalmente 
seguiremos para um jantar típico.

16/JUL – ATENAS / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar. 

17/JUL – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

Duplo:
Individual:

US$ 6.470
US$ 7.750

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Atenas

AtenasMykonos

na ilha de Rhodes, conhecida pelo 
Colosso de Rhodes, mas que possui 
também uma Acrópolis com uma 
vista lindíssima.

11/JUL – CRUZEIRO – SYMI
Pensão completa a bordo. Hoje 
pararemos na ilha de Simy que, 
na mitologia grega, era o local de 
nascimento das Graças.

12/JUL – CRUZEIRO – CHIOS / 
MYKONOS
Pensão completa a bordo. Primeira 
parada de hoje é na ilha de Chios, 5ª 
maior ilha da Grécia e que é conhecida 
como o único lugar do mundo que 
se extrai a resina de misk, utilizado 
em cosméticos e na culinária. Nossa 
segunda parada será em Mykonos 
para desfrutar desta ilha, famosa por 
sua incomparável beleza.

Symi

Rhodes
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Depoimentos

Seria lugar comum, dizer que viajar é muito bom, assim como 
conhecer novas pessoas, lugares exóticos, culturas diferentes...
Mas a viagem se torna perfeita e marca momentos de vida, quando 
bem organizada, orientada e guiada por pessoas de bem, dispostas 
a se doarem aos outros. 
Fomos à Terra Santa e Itália, acompanhados pelo incansável e 
paciente José Ricardo, que nos acolhia toda manhã com um sorriso 
largo e um caloroso bom dia , que já enchia de alegria nossos 
corações e nos conduzia nos passeios, com muita propriedade,nos 

proporcionando momentos de muita fé, meditação, crescimento pessoal e alegria, enriquecendo 
nossa peregrinação e a transformando em uma lição aprendida a ser seguida durante toda nossa 
existência. 
Viajar, acompanhada de pessoas assim, é um privilégio que só a operadora Lielu conseguiu nos 
passar, dentre tantas viagens já realizadas.
Recomendamos a família Lielu a quem deseja, de fato, uma viagem dos sonhos.
Este ano, vamos nos aventurar pelo leste europeu, em companhia de nosso guia e , agora amigo, 
José Ricardo.

Sonia e Agenor Franchi - São Paulo (SP)
Terra Santa e Itália - set/2018

A Melhor!

Tenho sempre muita dificuldade em escrever sobre algo que gosto muito, 
pois fico preocupado em não conseguir transmitir tudo aquilo que sinto… 
Isso acontece quando escrevo sobre a Lielu.
Eu e minha mãe já havíamos visitado a Terra Santa há cerca de 10 
anos mas queríamos voltar para ter uma nova e completa experiência. 
A dificuldade atual é que que minha mãe possui uma certa limitação 
para andar, o que dificulta muito em uma viagem destas,  principalmente 
na região da Terra Santa onde as cidades são muito antigas e não há 
calçadas adaptadas para essa situação.

Quem me apresentou a Lielu foi um casal de amigos que havia viajado com eles para a Terra Santa. Acredito 
que a maioria dos que viajam com a Lielu, chegam a eles através de uma recomendação entusiasmada de 
quem já viajou com eles…
E foi assim que viajamos em 2018 para Terra Santa, onde tudo ocorreu de maneira maravilhosa. O grande 
diferencial é que a Lielu faz a viagem ser deliciosamente inesquecível. Desde a escolha minuciosa do 
roteiro, das atrações a serem visitadas (muitas destas que só conheci com a Lielu), passando pelos hotéis 
estrategicamente escolhidos, um corpo de guias locais fabulosos, que além de serem gentis, simpáticos, 
sabem passar muito bem a história e a cultura do lugar visitado.
Contamos com a presença especial de Pe. Fernando Cardoso, que soube trazer para todos nós, com uma 
riqueza de detalhes e uma didática fabulosa, as páginas da Bíblia para melhor entendermos os lugares que 
visitávamos.
Por isso, sou mais um daqueles que recomenda e diz que a Lielu é a melhor!

Angela e João Cesar - Brasília (DF)
Terra Santa, Jordânia e Egito - set/2018

®
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sono nos ajudará, e muito, na 
recuperação após o voo, para que 
aproveitemos ao máximo está 
oportunidade única de viagem. 
Jantar.

11/JUL – PARIS
Café da manhã. Hoje nosso dia 
será dedicado a visitas desta que 
é chamada a Cidade Luz. Veremos 
seus principais monumentos, 
incluindo a Catedral de Notre Dame, 
a Tour Eiffel (sem ingresso), a 
avenida de Champs Elysée, o Arco 
do Triunfo, o  Jardim das Tulherias 
e o bairro boêmio de Montmartre, 
onde fica a famosa Igreja do Sacré-

09/JUL – SÃO PAULO / PARIS
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da  
Lielu Turismo estará auxiliando 
os passageiros para embarque 
com destino a Paris, com escala a 
confirmar.

10/JUL – PARIS
Chegaremos ao aeroporto de 
Paris e nosso ônibus nos dará, 
já na chegada, uma visão geral 
desta efervescente metrópole. 
Chegaremos a nosso hotel para 
hospedagem. Uma boa noite de 

Coeur, e muito mais. Nosso jantar 
de hoje será justamente no topo do 
monte, na Place Du Tertre, local de 
boemia, e comida boa! Jantar.

França, Alemanha, Suíça e Mônaco / Monte Carlo
20 dias / 17 noites 

Operadora
®

Eis um convite às pessoas que apreciam viagens especiais. Especial porque conheceremos a Cidade Luz, 
Paris; especial porque, conheceremos a região de Champagne, e a história, o glamour e a forma de fabricação 
desta bebida, conhecida e festejada internacionalmente; especial porque Estrasburgo e Colmar mais paracem 
cidades de bonecas alsacianas; especial porque, na Alemanha, a cerveja é servida gelada, e em abundância, 
e as mulheres não resistem às compras nela; especial porque conheceremos um refúgio, nas montanhas, 
de moradores endinheirados da Floresta Negra; especial porque conheceremos a capital da Suíça, Berna, 
e uma de suas cidades mais belas e endinheiradas, Genebra; é especial porque, nela, conheceremos a 
região francesa da Provence, o lugar da lavanda, da gastronomia e do vinho tinto - com direito a degustação; 
finalmente, esta viagem é especial, porque nos levará a Cannes, o local do festival internacional de cinema, 
nos levará a Mônaco, o principado da Fórmula 1, e a Côte d’Azur, ou a Costa Azul, o mar do sul da França, 
que tanto atrai os turistas de todo o mundo. Vamos embarcar nesta viagem especial juntos?
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:

- 15 noites na França
- 2 noites na Alemanha
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

09/JULHO/2019

Paris

®



27

12/JUL – PARIS
Café da manhã. Após o café, 
visitaremos outra parte de Paris, 
incluindo o Hotel dês Invalides, onde 
se encontra o túmulo de Napoleão 
(sem ingresso), conheceremos o 
famoso Rio Sena, e veremos os 
Cafés de Boulevard Saint Germain 
e do bairro latino - Quartier Latin. E 
nosso jantar de hoje, por sinal, será 
no Quartier Latin. Mas não é só, 
parte de nosso dia será reservada 
para algumas comprinhas... afinal, 
estamos em Paris. Outra parte será 
dedicada a nossa visita da Rue Du 
Bac, onde se encontra a Igreja da 
Medalha Milagrosa e o Bon Marche, 
mercado parisiense de dar água na 
boca. Jantar.

13/JUL – PARIS / EPERNAY / 
REIMS
Café da manhã. A seguir, tomaremos 
a estrada com destino a Epernay, a 
capital do Champagne. Sim, hoje 
dedicaremos nosso dia a conhecer 
a história deste espumante 
especial, sua forma de fabricação 
e armazenagem, e os intermináveis 
labirintos de estoque que cobrem 
quilômetros e mais quilômetros 
de área no sub-solo de Epernay. 
Interessantíssimo... Será um dia 
de glamour e de celebração... Ali 
visitaremos uma das vinícolas mais 
tradicionais dessa região (como 
Moet Chandon ou Mercier). Pela 
tarde, visitaremos Reims. Jantar.

14/JUL – REIMS / ESTRASBURGO
Logo após o café da manhã, 
deixaremos Reims em direção a 
Estrasburgo. No meio do caminho, 
nossas surpresas ficarão por conta 
de nossa passagem pela cidade 
de Nancy, a capital do estilo “art 
nouveau”, conhecida no mundo 
inteiro por seu conjunto arquitetural 
datado do século XVIII e, em 
1983, declarada pela UNESCO 
Patrimonio Mundial, bem na hora 
do almoço. Que coincidência! Ao 
chegar a Estrasburgo, seguiremos 
para o hotel. Jantar.

15/JUL – ESTRASBURGO
Café da manhã. A seguir vamos 
começar nosso tour por esta cidade 
que hoje é francesa, mas já foi por 
2 vezes alemã. Vocês irão notar 
que sua arquitetura é tipicamente 
alemã, e é bem diferente das 
outras cidades da França. A cidade 
é muito bonita e tudo é muito 
próximo, o que facilita para se ver 
a pé. O centro histórico é todo 
rodeado por canais que a tornam 
uma cidade bem pitoresca. Tudo 
nela é muito limpo e organizado. 

Há flores por todos os lados, pois 
os moradores possuem o hábito 
de manter flores nas janelas. Há 
flores até nos postes de iluminação. 
Uma das principais atrações da 
cidade é o relógio astronômico 
que funciona até hoje, dentro da 
catedral. Conheceremos seu centro 
medieval, sua bela e imponente 
catedral de Notre Dame, e, para 
os que desejarem, sugerimos 
realizar um passeio de barco (não 
incluído), para conhecer o prédio do 
Parlamento Europeu, e o sistema 
de eclusas da cidade, enquanto 
admiramos sua arquitetura ímpar 
(passeio não incluído). Jantar.

16/JUL – ESTRASBURGO / 
COLMAR / FREIBURGO
Após o café da manhã, viajaremos 
para Colmar e lá faremos uma 
parada antes de prosseguir viagem 
para Freiburgo, na Alemanha. 
Colmar é uma típica e pitoresca 
cidadesinha da Alsácia francesa, 
bem próxima da fronteira alemã e 
que, assim como Estrasburgo, já 
esteve sob o domínio alemão. Vem 
daí a influencia alemã na arquitetura 
e na culinária. Como uma pequena 
Veneza, também possui seus canais 
navegáveis. É uma cidade fácil 
de ser visitada, e muito procurada 
pelo romantismo de seus bairros, 
e pela qualidade de seu patrimônio 
arquitetural. Visitaremos alguns de 
seus principais monumentos, entre 
os quais o Musée Unterlinden (sem 
entrada). A maior parte desses 

Reims

Estrasburgo

Paris

Estrasburgo
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monumentos ficam localizados no 
centro antigo da cidade. Veremos 
a Petite Venise, bairro atravessado 
por um canal repleto de restaurantes 
e lojas interessantes, e a Maison 
dês Têtes, onde fica um dos 
melhores restaurantes da cidade. 
Após o almoço (não incluído), 
continuação para Freiburgo. Jantar 
e hospedagem.

17/JUL – FREIBURGO / TITISEE / 
FREIBURGO
Café da manhã. Em seguida 
iniciaremos nosso dia com um 
passeio à pé pelo centro da cidade 
de Freiburg. Cidade tipicamente 
alemã, com um bondinho diferente 
que cruza suas principais ruas, 
e propicia alegria para todos os 
gostos. Boa cerveja para uns, ótimos 
sorvetes para outros (com calda de 
cereja fresca), parques verdes e 
muitos lugares para compras. Ahhh, 
sim, as compras na Alemanha 
valem muito a pena! A seguir, 
tomaremos o rumo de Titisee, na 

Floresta Negra, local de veraneio 
dos alemães endinheirados. Que 
vista esplendorosa nos espera lá! E 
que jantar também! Jantar e retorno 
para Freiburgo.

18/JUL – FREIBURGO / BERNA / 
ANNECY
Café da manhã. Hoje ingressaremos 
na Suíça. Mais precisamente, 
para conhecermos a cidade de 
Berna, sua capital federal. Que 
cidade charmosa encontraremos! 
Sua rua principal, que trilharemos 
alegremente, nos oferecerá uma 
vista bucólica da cidade e do 
Rio que a cruza. Quer conhecer 
um típico supermercado Suíço? 
Impressionante! Aqui é o lugar certo! 
Ao cabo do passeio, seguiremos 
para nosso hotel, em Annecy, já de 
volta à França. Jantar. 

19/JUL – ANNECY
Café da manhã. Annecy é 
uma pequena cidade de 
aproximadamente 50.000 
habitantes localizada na região 
Rhône-Alpes, conhecida como 
“La Venise dês Alpes” e é cortada 
por 3 rios e um lago, que nos 
brindam com um espetáculo natural 
surpreendente. Elegantemente 
bem posicionada aos pés das 
montanhas, é um prato cheio 
para amantes da natureza e de 
esportes. Seus monumentos são 
tantos e tão importantes para a 

história, que receberam o título de 
Patrimonio do Século XX . Dentre 
eles, os mais importantes são o 
Château d’Annecy, o Palais de l’Isle 
e o Château de Novel. Não menos 
importante, o patrimônio religioso 
nos brinda com a Catedral de Saint 
Pierre, a Porte Sainte-Claire e as 
Igrejas de Saint François, Saint 
Maurice e Notre Dame de Liesse. 
Jantar.

20/JUL – ANNECY / GENEVE / 
ANNECY
Café da manhã. Hoje voltaremos 
à Suiça, e começaremos nosso 
dia com um city tour pela cidade 
vizinha de Geneve, ou Genebra. O 
Lago Leman, que banha Genebra, 
é o mesmo que banha Annecy, 
sua vizinha francesa, e local de 
passagem do Tour de France. 
Apesar de ser uma cidade suíça, 
na cosmopolita Geneve fala-se 
francês. A cidade está rodeada 
por duas cadeias de montanhas: 
Alpes e Jura; e dois rios: Rhône 
e Arve. O bairro mais alternativo 
da cidade chama-se Jonction, e 
fica exatamente onde esses dois 
grandes rios se encontram. De 
lá tem-se uma vista maravilhosa 
desta cidade encantadora, com 
lindos parques, e onde se abriga a 
maior parte das Organizações Não 
Governamentais internacionais 
do mundo, uma montanha de 
Organizações da ONU, e muito 
mais. É também o paraíso dos 
endinheirados, e onde os melhores 

Annecy

Colmar

Freiburgo Geneve
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relógios do mundo são vendidos. 
Possui forte influencia francesa 
na arquitetura, nos cafés e na 
gastronomia. E que comida gostosa 
oferecem! Como na maior parte 
das cidades da Europa, andar a pé 
é a melhor maneira de conhecer o 
centro, e suas principais atrações 
turísticas, desde o bairro alto e 
antigo, até o bairro moderno, em 
volta do lago. 
Em Geneve estão sedes de muitas 
entidades internacionais, entre as 
quais a ONU e a OMC. O Le Palais 
dês Nations foi construído pela 
Liga das Nações num dos mais 
prestigiados parques da cidade, o 
Ariana. Vamos conhecer também o 
Jet d’Eau com mais de 100 metros 
de altura e o famoso Flower Clock, 
um relógio de flores com 5 metros 
de diâmetro que muda de cores 
a cada estação. O Lac Leman 
atrai inúmeros turistas com seus 
passeios de barco ou bicicleta. 
Ao cabo desse dia memorável, 
retornaremos ao nosso hotel em 
Annecy para acomodação e jantar.

21/JUL – ANNECY / AIX EN 
PROVENCE
Café da manhã. O destino de hoje 
será a cidade de Aix en Provence, 
cidade que já foi a capital da região 
francesa da Provence, mas que 
perdeu esse título para Marseille. É 
perfeita para quem quer estar perto 
das maravilhas da Provence, mas 
ao mesmo tempo não abre mão de 
algum conforto de cidade grande.

Trata-se da cidade mais importante 
desta que é uma das regiões mais 
belas da França. Em Avignon, 
terra do vinho tinto e da sede do 
papado no período em que esteve 
na França, nos divertiremos com 
um passeio belo e culturalmente 
rico. Pois é, ali, naquela região, 
cultivam-se as uvas Languedoc e 
Châteauneuf-Du-Pape. Para quem 
gosta de vinho tinto, eis uma taça 
cheia! Saúde! Na chegada a Aix em 
Provence, faremos nosso jantar.  
Acomodação.

22/JUL – AIX EN PROVENCE
Café da manhã. Hoje teremos o dia 
inteiro para conhecer esta cidade 
muito interessante. Uma voltinha 
pelas praças e bulevares do Centro, 
especialmente o Cours Mirabeuau, 
já nos dão uma pista do que 
esperar da cidade em que nasceu 
Paul Cézanne: estão ali casarões 
remanescentes dos séculos XVII 
e XVIII. Sede de uma universidade 
com 600 anos de idade, Aix-en-
Provence é destino comum de 
estudantes, e um dos polos culturais 
provençais – herança do tempo em 
que foi capital da região. A cidade 
ainda conserva as fontes termais 
dos tempos da presença romana 
na área, iniciada no século II a.C. 
Jantar e hospedagem.

23/JUL – AIX EN PROVENCE / 
AVIGNON / AIX EN PROVENCE
Café da manhã. Vamos então 
conhecer Avignon, uma das portas 
de entrada dessa famosa região 
provençal. Cidade charmosa 
embora não muito grande, eis que 
durante vários anos foi residência 
dos Papas da religião católica 
(único centro da Igreja Católica fora 
de Roma, Vaticano, na história!). 
Sairemos em direção ao centro 
antigo, sempre munidos de um 
agasalho, pois é uma região em 
que venta muito. Mas o vento de lá 
é tão importante que tem até nome 
próprio: Mistral. Passearemos 
pelas ruas estreitas, lindas e cheias 
de lojinhas legais, avistaremos o 
Palais dês Papes (sem ingresso) 
e conheceremos uma ponte 
interessante que virou o cartão 
postal da cidade. Essa ponte ficou 
famosa justamente por estar ainda 
de pé pela metade. Na cidade tem 
até um museu que conta a história 
dessa ponte. Podemos almoçar 
perto da Place de L’Horloge, em 
um restaurante de dar água na 
boca. Prepare-se. Depois do 
almoço, tarde livre para algumas 
comprinhas ou para um passeio 
de barco pelo famoso Rio Rhône. 
Junto da Place de L’Horloge há 
várias barraquinhas que vendem 
artigos para casa com estampas 
típicas da Provence: toalhas de 
mesa, porta pães, aparadores, 
cosméticos, vinhos e muito mais! E 
na Rue de la République, também 

Aix en Provence

Châteauneuf-du-Pape

Avignon
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há várias lojas para nos divertirmos, 
com tudo o que se pode comprar na 
Provence. Jantar.

24/JUL – AIX EN PROVENCE / 
MARSEILLE / NICE
Café da manhã. Saída para Nice, 
visitando no caminho a cidade de 
Marseille, uma das mais antigas 
cidades da França, senão a mais 
antiga, com 26 séculos de história, 
e a segunda maior cidade da 
França, hoje capital da Provence. 
Visitaremos seu velho porto, a 
Igreja de Notre Dame de la Garde, 
e veremos o Palácio Longchamps, 
onde ficam os museus de História 
Natural e de Belas Artes (sem 
ingresso). Teremos tempo para 
conhecer as Gallerie Laffayete de 
Marseille, ou para caminhar pelas 
ruas de compras para levar alguma 
lembrancinha típica. Com um 
pouco de sorte, o sol nos brindará 
com sua presença enquanto 
tomamos um café à beira do mar. 
Prosseguiremos viagem para Nice. 
Jantar.

25/JUL – NICE / CANNES  / NICE
Após o café da manhã, saída 
para uma visita desta cidade que 
se constitui no segundo destino 
turístico da França. Faremos uma 
visita panorâmica por suas praias, 
a Promenade des Anglais, o velho 
porto, a Igreja de Notre Dame Du 
Port, a Acropolis e o Museu de Arte 
Contemporanea. Em Cannes, que é 
sede do famoso festival de cinema, 
e também um destino sem igual para 

compras de luxo, conheceremos 
o Boulevard de La Croisette, onde 
ficam as lojas das mais cobiçadas 
griffes: Dior, Chanel, Ralph 
Lauren, Louis Vuitton entre outras. 
Conheceremos também a Igreja 
Notre-Dame de l’Espérance. Em 
nosso retorno, teremos tempo para 
passear por Nice, para conhecer 
sua noite agitada e extremamente 
agradável, algo que nos lembra 
muito de Atenas... já esteve lá? 
Jantar.

26/JUL – NICE / MÔNACO / 
MONTE CARLO / NICE
Após o café da manhã, seguiremos 
viagem para o principado de 
Mônaco, para conhecer o Palácio 
(sem ingresso) e a troca de 
Guarda, com um pouco de sorte. 
Conheceremos ainda a Catedral e 
os Jardins do Museu Oceanográfico 
de Jacques Custeau (sem entrada 
no Museu). Em Monte Carlo, 
conheceremos o Cassino, as 
vitrines do famoso Cercle d’Or com 
suas lojas de alto luxo, o esplendor 
dos jardins e terraços do Cassino, a 
Villa Sauber, uma esplendida casa 
com sinos, e o Jardim Japonês. 
Retorno a Nice para jantar.

27/JUL – NICE / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do vôo 
permitir). Em horário oportuno, será 
feito nosso traslado ao Aeroporto, 
para embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

28/JUL – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto de São 
Paulo - Guarulhos - e fim de nossos 
serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.570
US$ 8.100

Taxas já incluídas
nossos preços são completos!

Marseille

Cannes

Nice

Monte Carlo

Monte Carlo
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Venha se encantar com a
“Cidade Luz” em ótima companhia!
roteiros detalhados nas páginas 26, 84, 106 e 130
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Desenvolvemos este roteiro especial a pedido de alguns de nossos mais queridos clientes. Demoramos um 
pouquinho, porque quisemos desenvolvê-lo com todo o carinho e conhecimento em viagens de que dispomos, para 
que se transformasse não apenas em uma viagem especial e inesquecível, mas para que inaugurasse também 
uma série especial de viagens, diferentes e exóticas, que lançamos a cada ano. Sim, a cada ano, uma novidade!
Venha participar conosco deste clube de viagens, que tem o objetivo de lhe apresentar o mundo inteiro, uma viagem 
de cada vez!

Escandinávia (Dinamarca,
Noruega, Suécia e Finlândia)

19 dias / 16 noites

03/AGO – COPENHAGEN 
(DINAMARCA)
Café da manhã. Faremos hoje um 
tour pela cidade de Copenhagen. 
Passaremos pela Prefeitura, pelo 
Palácio Real de Amalienborg, o 
canal Nyhavn, a Pequena Sereia e o 

1º/AGO – SÃO PAULO / 
COPENHAGEN (DINAMARCA)
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
no embarque com destino a 
Copenhagen, na Dinamarca, com 
escala a confirmar.

02/AGO – COPENHAGEN 
(DINAMARCA)
Chegada à cidade de Copenhagen 
e traslado ao hotel. Dependendo do 
horário de chegada, dia livre para 
recuperação do voo, e para um 
passeio restaurador e a pé. Jantar 
(se o horário de chegada permitir).

Castelo Rosenborg. Continuaremos 
então nosso passeio mais para o 
norte da Dinamarca, para conhecer 
os castelos Frederiksborg e 
Kronborg. Preparem-se para um 
dia repleto de atividades, mas 
deveras realizador. Isso porque a 
capital da Dinamarca é linda; e hoje 
será nosso dia de conhecêla!

Operadora
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Copenhagen
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- 2 noites na Dinamarca
- 8 noites na Noruega
- 3 noites na Suécia
- 1 noite na Finlândia
- 2 noites em cruzeiros de travessia
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- passeio de trem e passeios de barco na Noruega
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- café da manhã todos os dias e 14 jantares conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

1º/AGOSTO/2019

®
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04/AGO – COPENHAGEN 
(DINAMARCA) / OSLO 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje 
aproveitaremos nosso dia para 
conhecer esta belíssima cidade 
através de um pequeno passeio 
de barco pelos canais, e depois 
caminhando pela zona pedonal, 
Strøget. Começaremos pela zona 
da Prefeitura, e terminaremos perto 
da zona do porto de Nyhavn. E 
ali pertinho está a loja da Lego... 
Eba.... À tarde, embarcaremos no 
DFDS Seaways (ou similar) para 
seguir com destino a Oslo. Pernoite 
à bordo. Jantar.

05/AGO – OSLO (NORUEGA)
Café da manhã. Desembarcaremos 
em Oslo e faremos nosso passeio 
pela cidade. Visitaremos o centro 
da cidade para conhecer o Palácio 
Real, a Prefeitura, a Catedral, o 
edifício do Parlamento – Storting - e 
o impressionante e famoso parque 
de esculturas Vigeland. Visitaremos 
Bygdøy, onde poderemos ver o 
mundialmente famoso Museu 
Viking, e também o Museu 
Norueguês de História e Cultura 
(sem entrada). À tarde, faremos 
um passeio pela Karl Johan, rua 
principal de Oslo, que oferece 
muitas lojas e entretenimento de 
rua. Jantar.

06/AGO – OSLO / LILLEHAMMER 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje viajaremos 
através de Eidsvoll, ao longo do 
lago Mjøsa - maior lago na Noruega 
- até a cidade olímpica e cultural 
de Lillehammer. Ali visitaremos, 
de forma panorâmica, a Arena 
Olímpica (Lysgårdsbakken), com 
sua vista de tirar o fôlego, da cidade 
e do lago. Conheceremos também 
o Museu Olímpico e o Maihaugen - 
Museu a Céu Aberto (sem entrada). 
Continuaremos nossa viagem por 
Gudbrandsdal para conhecer sua 
exuberante natureza e cultura 
agrícola, ambas bem preservadas. 
Em Ringebu, visitaremos a Igreja 
Stave do século XIII. Jantar.

07/AGO – LILLEHAMMER / 
GEIRANGER (NORUEGA)
Café da manhã. Viajaremos 
através do belo Vale Romsdal com 
sua magnífica montanha “Troll 
wall” até Åndalsnes. Subiremos 
a espetacular estrada Troll, uma 
das mais conhecidas atrações 
da Noruega. Será emocionante, 
excitante, e talvez uma de nossas 

melhores experiências com a 
natureza. A estrada tem 11 curvas e 
seu ponto mais alto está localizado 
a 858m acima do nível do mar. 
Continuaremos viagem até Linge, 
onde faremos uma pequena 
travessia de balsa até Eidsdal. 
Seguiremos ao longo da Estrada 
das Águias para então descer para 
a vila de Geiranger, localizada à 
frente do mundialmente famoso 
Geirangerfjord. Prepare-se para 
esta aventura! Jantar.

08/AGO – GEIRANGER / 
BALESTRAND (NORUEGA)
Café da manhã. Desfrutaremos 
hoje de um pequeno cruzeiro pelo 
Geirangerfjord, desde Geiranger 
até Hellesylt. O Geirangerfjord 
é um dos mais estreitos fiordes 
da Noruega. Durante nosso 
cruzeiro, passaremos por diversas 
cachoeiras, inclusive a cachoeira 
Sete Irmãs e Véu da Noiva. 
Continuaremos através de Stryn, 
até o Glaciar Briksdal para desfrutar 
de um passeio em carro aberto. O 
Glaciar Jostedals é o maior glaciar 

Copenhagen

Geiranger

Oslo

Troll Road

Lillehammer
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continental da Europa, e cobre uma 
área de 486 quilômetros quadrados. 
Seguiremos viagem então, através 
das montanhas Gaularfjell, até 
Balestrand. Jantar.

09/AGO – BALESTRAND / 
BERGEN (NORUEGA)
Café da manhã. Hoje seguiremos 
para Bergen por uma estrada 
cinematográfica, através de Førde. 
Viajaremos para o sul e cruzaremos 
o Sognefjord com a balsa de Lavik 
para Oppedal, e continuaremos 
nossa viagem para Bergen, a 
porta de entrada para os fiordes. 
Chegando a Bergen, faremos 
uma visita panorâmica da cidade, 
visitando o popular mercado de 
flores e peixes, o famoso porto 
de Brygger, o bairro hanseático e 
Edvard Griegs, lar de Troldhaugen. 
Pela tarde faremos um passeio 
à pé pela cidade e tomaremos o 
funicular para o Monte Fløien, de 
onde teremos uma belíssima vista 
panorâmica da cidade de Bergen e 
de seus arredores. Jantar.

10/AGO – BERGEN (NORUEGA)
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta belíssima 
cidade, à pé. Passearemos pelo 
porto de Bryggen e pelo bairro 
hanseático, onde poderemos fazer 
nossas comprinhas. A tarde será 
livre para que a dediquemos ao que 
desejarmos, juntos ou separados, 
conforme a vontade de cada um.

11/AGO – BERGEN / FLÅM / 
EIDFJORD (NORUEGA)
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Bergen e viajaremos através de 
Dale, Voss e Vinje até Gudvangen. 
Desfrutaremos então de um 
cruzeiro de 2 horas pela bela Nærøy 
- e Aurlandsfjord até Flåm. Estas 
são partes do Sognefjord, o mais 
longo e profundo fiorde do mundo. 
Chegando em Flåm, embarcaremos 
na famosa Flåm Railway. Faremos 
uma viagem espetacular desde 
a estação de Flåm, localizada 
no Aurlandsfjord, até a estação 
da montanha em Myrdal. Essa 
distância é de aproximadamente 
20 km e a diferença de altitude 
é de 865 metros. Ao longo do 

caminho, passaremos por 20 
túneis, e diversas pontes. Em 
Myrdal trocaremos de trem e 
embarcaremos com destino a Voss. 
Chegando a Voss, continuaremos 
nossa viagem por majestosas 
montanhas, grandes fiordes, 
belíssimas cachoeiras e o maior 
parque nacional o Hardangervidda, 
até Eidfjord, onde chegaremos a 
nosso hotel. Jantar.

12/AGO – EIDFJORD / HØNEFOSS 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o parque de Hardangervidda. 
Continuaremos então nossa 
viagem até Hønefoss. O ponto alto 
deste passeio será nossa visita à 
mais alta e mais famosa cachoeira 
da Noruega, Vøringsfossen, com 
uma queda livre de 145 metros, e 
uma queda total de 182 metros. 
Continuaremos o passeio desde 
Fossili, no impressionante planalto 
sem árvores de Hardangervidda, 
até Geilo. Passaremos então por 
Gol, através do vale de Hallingdal 
e do Tyrifjord, até chegarmos a 
Hønefoss. Jantar.

13/AGO – HØNEFOSS (NORUEGA) 
/ ÖREBRO (SUÉCIA)
Café da manhã. Viajaremos até 
Jevnaker onde visitaremos o Balestrand Flåm

Bergen

Glaciar  Briksdal

Hardangervidda



35

Confira nosso
parcelamento sem juros

Hadeland Glassverk, uma das 
atrações turísticas mais visitadas 
da Noruega, baseada na história, 
arte, cultura, tradições e artesanato 
deste tão belo país. Continuaremos 
através de Kongsvinger até 
Karlstad, a capital de Värmland, 
às margens do Vänern, maior 
lago da Suécia. Karlstad tem 
uma localização estratégica para 
comércio e transporte na região. 
Faremos uma visita ao bairro 
mais antigo da cidade, Almen em 
Ålvgatan, salvo de um incêndio 
desastroso em 1865. Seguiremos 
até Örebro para nosso jantar e 
pernoite.

14/AGO – ÖREBRO / ESTOCOLMO 
(SUÉCIA)
Café da manhã. Pela manhã 
exploraremos a cidade de Örebro 
com seu castelo medieval. 
Continuaremos passando por uma 
belíssima paisagem de florestas 
e lagos cintilantes, passando por 
Eskilstuna. Faremos uma parada 
na pequena e típica vila suéca de 
Mariefred, às margens do Lago 
Mälaren, de frente para o Castelo 
Gripsholm, que abriga uma coleção 
real de pinturas. Seguiremos então 
para Estocolmo, capital da Suécia, 
muitas vezes chamada de “Veneza 
do Norte” por causa de seus 
numerosos canais. Poderemos 
explorar melhor esta linda cidade, 
visitando a Cidade Velha (Gamla 
Stan) com suas ruas estreitas de 
paralelepípedos, e a casa dos 

antigos mercadores, a catedral de 
Estocolmo e muitos outros locais 
conhecidos. Jantar.

15/AGO – ESTOCOLMO (SUÉCIA)
Café da manhã. Hoje faremos 
nossa visita guiada pela cidade de 
Estocolmo. Esta cidade é conhecida 
como uma das mais belas capitais 
do mundo. Alguns de seus pontos 
de interesse que visitaremos são 
a Cidade Velha (Gamla Stan), 
o Palácio Real (sem entrada), 
os edifícios do Parlamento (sem 
entrada), a Ilha de Djurgården, a 
Prefeitura com seus famosos halls 
dourado e azul. Restante do dia 
livre.

16/AGO – ESTOCOLMO (SUÉCIA) 
/ HELSINKI (FINLÂNDIA)
Café da manhã. Pela manhã 
faremos nossa visita do Museu 
Vasa. À tarde, embarcaremos na 
Tallink Silja Lines (ou similar) com 
destino a Helsinki. Pernoitaremos à 
bordo. Jantar.

17/AGO – HELSINKI (FINLÂNDIA)
Café da manhã. Em nossa 
chegada desembarcaremos em 
Helsinki, capital da Finlândia, logo 
cedo, pela manhã. Faremos uma 
visita panorâmica da cidade para 
conhecer a Praça do Senado, o 
Parque Espanade e vários lugares 
belíssimos da capital da Finlândia. 
Nossa tarde será reservada para 
os que quiserem fazer um passeio 
a pé. Jantar.

18/AGO – HELSINKI (FINLÂNDIA) 
/ SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

19/AGO – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.890
US$ 7.890

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Hønefoss

Estocolmo

Mariefred

Helsinki
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Europa do Leste I
16 dias / 13 noites 

18/AGO – MUNIQUE
Chegaremos e seguiremos para o 
hotel. Restante do dia livre. Jantar.

19/AGO – MUNIQUE
Café da manhã. City tour pela 
cidade, capital da Baviera, com 
paisagens deslumbrantes ao pé 
dos Alpes. Em pouco tempo já 
perceberemos que a Baviera é 
receptiva e atenciosa. O bávaro 
não é inflexível, como outros 
germânicos, e sabe como aproveitar 
a vida. Em Munique, visitaremos 
os Jardins do Palácio das Ninfas, 
a Vila Olímpica, a Prefeitura, a 
Frauenkirche – Catedral da Virgem 
- a Marienplatz com seu famoso 
carrilhão e muito mais. Jantar.

17/AGO – SÃO PAULO / MUNIQUE
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Munique, com escala a confirmar.

20/AGO – MUNIQUE / 
HOHENSCHWANGAU / MUNIQUE
Café da manhã. Sairemos para 
uma maravilhosa visita ao Castelo 
de Neuschwanstein, construído 
pelo Rei Ludwig II. O Castelo 
possui arquitetura incrível, que 
inspirou Walt Disney na construção 

Munique Neuchwanstein
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- 5 noites na Alemanha
- 2 noites na Áustria
- 2 noites na Hungria
- 2 noites na Polônia
- 2 noites na República Tcheca
- acomodação em hotéis de categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

17/AGOSTO/2019

O Leste Europeu é realmente único. Com seus maravilhosos castelos que parecem ter saído de contos de fadas, inspiraram 
muitas pessoas, inclusive Walt Disney. Junte a isso uma culinária maravilhosa, cultura inigualável e pessoas incríveis, e 
com certeza o resultado é muito mais do que o esperado.

Visitaremos o mais importante de algumas capitais, como Praga, Budapeste e Viena, além de paisagens bucólicas 
no sul da Alemanha e moderníssimas no norte. Faremos ainda uma parada na pacata cidade de Wadowice para 
visitar a cidade natal do Papa São João Paulo II.

®
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do castelo da Bela Adormecida. 
No caminho, passaremos pela 
igreja, em estilo rococó, que é local 
de peregrinação, Wieskierche. 
Retornaremos a Munique. Jantar.

21/AGO – MUNIQUE / SALZBURG 
/ VIENA
Café da manhã. Partiremos com 
destino a Salzburg, conhecida 
por sua arquitetura barroca, suas 
belas paisagens e também por 
ter sido a  cidade onde nasceu 
Mozart. Faremos uma visita 
panorâmica. Em horário oportuno, 
continuaremos viagem com destino 
a Viena, capital da Áustria, e 
centro cultural e político do país. 
Acomodação. Jantar.

22/AGO – VIENA
Café da manhã. Faremos um tour 
pela cidade, visitando a avenida 
do Anel com a Ópera, o museu 
de Belas Artes, o Parlamento, a 
Prefeitura, a Universidade, a Bolsa, 
a Igreja Votiva, o palácio Belvedere 
e muito mais. Passaremos pelo 
Prater para tirar uma fotografia da 
famosa roda gigante. Terminaremos 
a visita com um passeio incluindo 
o centro histórico de Viena, que 
nos levará até a catedral de Santo 
Estevão. Jantar.

23/AGO – VIENA / BRATISLAVA / 
BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos com 
destino a Budapeste e, no caminho, 
passaremos pela cidade de 

Bratislava, capital da Eslováquia,  
cidade que parece uma grande 
miniatura. O centro antigo, a jóia 
da cidade, foi todo restaurado. 
Está impecável. Prepare-se! Os 
investimentos se transformaram em 
novas lojas, restaurantes, e cafés. 
Acomodação. Jantar.

24/AGO – BUDAPESTE
Café da manhã. Visitaremos a 
cidade de Budapeste, capital 
da Hungria e sua maior cidade. 
Grande parte dela já foi várias 
vezes reconstruída, em virtude 
das guerras e ocupações. Muito 
dessa cidade foi tombado, como 
patrimônio mundial pela UNESCO, 
o que nos dá uma dimensão de 
suas belezas. Jantar.

25/AGO – BUDAPESTE / CRACÓVIA
Café da manhã. Após o café da 
manhã deixaremos a Hungria, 
com destino à Polônia, Cracóvia, 
cidade que por quase seis séculos 
foi a capital do país, e abriga hoje 
a 6º universidade mais antiga do 

mundo. Escapou da destruição da 
segunda guerra mundial, mantendo 
seus prédios intactos. Sua praça 
do Mercado, a maior praça seca da 
Europa, é tombada pela UNESCO 
como patrimônio histórico e cultural 
da humanidade. Acomodação e 
jantar.

26/AGO – CRACÓVIA / 
WADOWICE / CRACÓVIA
Café da manhã. Visitaremos a 
cidade de Cracóvia de forma 
panorâmica. À tarde, sairemos 
para o condado de Wadowice, 
situado no vale do rio Skawa, local 
de nascimento do Papa São João 
Paulo II. Retornaremos a Cracóvia. 
Jantar.

27/AGO – CRACÓVIA / PRAGA
Café da manhã. Sairemos da 
Polônia com destino à cidade de 
Praga, capital da República Tcheca. 
Praga é conhecida como “Pérola 
do Oriente”, tendo em cada um de 
seus bairros um atrativo diferente, 
e em cada uma de suas ruas uma 
obra de arte. Acomodação. Jantar.

Budapeste

Bratislava

Cracóvia

Viena

Wadowice
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30/AGO – BERLIN
Café da manhã. Hoje 
conheceremos a cidade que é uma 
das capitais mais interessantes da 
Europa, devido à história marcante 
de quebra e reunificação entre 
as duas Alemanhas: socialista e 
capitalista. Apesar de seu passado 
marcante, Berlin, após a queda 
do muro, adquiriu alma nova. 
Projetos arrojados, intervenções 
urbanas estruturais e um grande 
investimento em capital e força de 
trabalho, transformaram a cidade 
nos últimos 20 anos. Visitaremos 
os principais monumentos situados 
tanto na antiga Berlin Oriental, 
quanto na Berlin Ocidental. Jantar.

28/AGO – PRAGA
Café da manhã. Hoje participaremos 
de um city tour pela cidade. 
Visitaremos a torre da Pólvora, a 
praça Venceslau, praça da Cidade 
Velha, a Prefeitura com a torre e 
o famoso Relógio Astronômico e 
ponte Carlos. Pela tarde visitaremos 
o castelo de Prazsky Hrad, situado 
na colina de Hradcany, conhecido 
como o castelo de Praga, local 
onde foi fundada a cidade. Jantar.

29/AGO – PRAGA / DRESDEN / 
BERLIN
Café da manhã. Partiremos com 
destino à Alemanha. A primeira 
cidade a ser visitada será 
Dresden, considerada a Florença 
do rio Elba, uma linda cidade 
européia e capital da Saxônia. Foi 
cruelmente castigada na 2º Guerra. 
Visitaremos seu centro histórico, 
com o palácio Residenzschloss, as 
igrejas Frauenkirche e Hofkirche 
e outras obras primas reerguidas 
das cinzas. Continuaremos viagem 
com destino a Berlin. Acomodação. 
Jantar.

31/AGO – BERLIN / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

1º/SET – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.690
US$ 6.600

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Berlin

Dresden Berlin

Praga
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Sinta-se parte da realeza;
conheça Mônaco com a Lielu!!!

roteiro detalhado na página 26
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Itália - Roma, Assis, Cássia, Siena, Montalcino, 
Florença, Lucca, Pisa, Pádua e Veneza

12 dias / 9 noites 

20/AGO – ROMA
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu do Vaticano, praça e basílica 
de São Pedro e capela Sistina pela 
manhã. Após o almoço faremos 
city tour panorâmico da cidade de 
Roma, incluindo a basílica de São 
Paulo Extramuros, basílica de São 
João de Latrão, Foros Romanos 
e muito mais. À noite poderemos 
passear pelas ruas da “Cidade 
Eterna”. Jantar.

18/AGO – SÃO PAULO / ROMA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Roma, com escala a confirmar.

19/AGO – ROMA
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado para o hotel. Jantar.

21/AGO – ROMA / ASSIS
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a um passeio à pé pela 
cidade de Roma. Para chegarmos 
ao início dele, tomaremos o 
metrô (bilhete não incluído). E 
aí começaremos nossa festa da 
beleza, arte e compras. Ao final da 
tarde seguiremos viagem até Assis. 
Jantar.

Roma Vaticano Assis

Quem é que nunca desejou passar suas férias na Itália? Pois é, eis aqui a oportunidade. Neste roteiro nós nos 
propomos a lhes apresentar a Itália do norte.
Começando por Roma, na região do Lazio, seguindo para Assis e Cássia, na Umbria, passando por uma linda 
parte da Toscana, e nela incluindo visitas à Pisa, Florença, Lucca e Montalcino, e, enfim, chegando à Pádua, e 
depois Veneza, no Veneto. Esta viagem de sonhos nos apresentará o que há de melhor na Itália!
Vamos embarcar juntos nela?

Operadora
®
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:

- 9 noites na Itália
- acomodação em hotéis categorias: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

18/AGOSTO/2019

®
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Passaremos pela “viale dei Colli” 
e pela “piazza Michelangelo,” de 
onde admiraremos inesquecível 
vista da cidade. Conheceremos a 
Catedral de Santa Maria das Flores, 
com sua cúpula de Brunelleschi 
(um dos símbolos mais famosos de 
Florença, e a quarta maior igreja da 
Europa). Visitaremos o Campanário 
(obra do grande mestre Giotto), 
o Batistério, com suas célebres 
portas de bronze e, entre elas, 
“As Portas do Paraíso”. Veremos 
ainda a “piazza della Signoria,” 
dominada pelo imponente “Palazzo 
Vecchio” (um dos mais importantes 
exemplos de palácios medievais 
na Itália), a Igreja da Santa Cruz 
(sem ingresso), a Academia - 
galeria que abriga o famoso Davi 
de Michelangelo (sem ingresso), 
a Ponte Vecchio, e muitos outros 
lugares que deixarão lembranças. 
Após este city tour seguiremos 
viagem a Lucca, também na 
Toscana, aonde pernoitaremos. 
Jantar.

22/AGO – ASSIS
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos a basílica de São 
Francisco de Assis (local onde 
está enterrado o Santo, e um dos 
principais santuários cristãos do 
mundo), a igreja de Santa Clara, 
a basílica de Santa Maria dos 
Anjos e a Porciúncula. Pela tarde, 
seguiremos viagem a Cássia, para 
conhecer a cidade de Santa Rita, 
o mosteiro em que viveu e sua 
belíssima história. Retorno a Assis 
e jantar.

23/AGO – ASSIS / SIENA
Café da manhã. Pela manhã 
deixaremos a cidade de Assis, na 
região da Umbria, região de bons 
azeites, para seguir em direção 
à famosa região da Toscana, a 
região dos vinhos e do lazer, mais 
precisamente para a cidade de 
Siena. Em Siena realizaremos 
nosso city tour para visitar esta 
que é uma das mais belas cidades 
medievais da Itália. É nela que 
acontece o Palio, a famosa corrida 
de cavalos em volta de uma praça 

medieval. Visitaremos a catedral, a 
igreja de São Domenico, a piazza 
Del Campo, a parte antiga da 
cidade e muito mais. Jantar.

24/AGO – SIENA / MONTALCINO / 
SIENA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a Baco. O deus do vinho 
será lembrado pois percorrermos a 
região da Itália que abriga a Meca 
do Vinho, a cidade de Montalcino, 
de onde vem o tão famoso vinho 
Brunello di Montalcino. Teremos 
tempo para uma degustação sem a 
qual nosso dia não seria completo. 
Ao final do dia retornaremos a 
Siena para nosso pernoite. Almoço.

25/AGO – SIENA / FLORENÇA / 
LUCCA
Café da manhã. Pela manhã 
seguiremos viagem com destino 
à bela cidade de Florença. 

Siena

Assis Florença

Florença

Montalcino

Cássia



42

27/AGO – LUCCA / PÁDUA / 
VENEZA
Café da manhã. Pela manhã 
continuaremos nossa viagem 
com destino a Veneza e, no 
caminho, visitaremos a Basílica 
de Santo Antônio de Pádua, o 
Santo Portugues. Na chegada, 
conheceremos esta magnífica 
cidade que é Veneza. Passaremos 
pela “piazza San Marco” (símbolo e 
centro da vida pública da cidade), 
pela basílica de San Marco, 
veremos o palácio Ducal (moradia 
dos Doges), passaremos pela Ponte 
dos Suspiros, que liga o palácio 
e as “Prigione Nuove” (antigas 
prisões construídas no século XV) 
e veremos a Ponte de Rialto, entre 
tantos outros locais inesquecíveis. 
Acomodação e jantar.

26/AGO – LUCCA / PISA / LUCCA
Café da manhã. Nossa manhã 
dedicaremos a um city tour pela 
cidade de Lucca. Medieval, com 
aspecto bucólico, e encerrando 
uma belíssima catedral, Lucca nos 
presenteará com uma outra visão 
desta mesma região das artes, que 
é a Toscana. À tarde, visitaremos a 
cidade de Pisa, para conhecer a tão 
linda quanto famosa Torre de Pisa. 
Preparem-se pois esta vista não 
se esquece em uma vida. Ao cabo 
do dia retornaremos a Lucca para 
nosso jantar.

28/AGO – VENEZA / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

29/AGO – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços.

Pádua

Veneza

Veneza

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.380
US$ 4.980

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Pisa

Lucca
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Encante-se com as belezas
da Croácia e da Bósnia!

roteiros detalhados nas páginas 44, 48, 122 e 126
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Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia
20 dias / 17 noites 

19/AGO – ROMA
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado para o hotel. Jantar.

20/AGO – ROMA
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu do Vaticano, praça e basílica 
de São Pedro e capela Sistina pela 
manhã. Após o almoço faremos 
city tour panorâmico da cidade de 
Roma, incluindo a basílica de São 
Paulo Extramuros, basílica de São 
João de Latrão, Foros Romanos 
e muito mais. À noite poderemos 
passear pelas ruas da “Cidade 
Eterna”. Jantar.

21/AGO – ROMA / ASSIS
Café da manhã. Hoje dedicaremos 

18/AGO – SÃO PAULO / ROMA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Roma, com escala a confirmar.

nosso dia a um passeio à pé pela 
cidade de Roma. Para chegarmos 
ao início dele, tomaremos o 
metrô (bilhete não incluído). E 
aí começaremos nossa festa da 
beleza, arte e compras. Ao final da 
tarde seguiremos viagem até Assis. 
Jantar.

Assis

Vaticano

Neste roteiro teremos duas gratas surpresas:

A primeira ficará por conta de conhecer uma boa parte da Itália do norte. Começaremos nosso passeio em Roma e subiremos, 
através da Toscana, para chegar a Veneza, a cidade dos canais. Prepare-se, pois esta cidade costuma impressionar.

A segunda surpresa, não menos importante, ficará por conta de nossa visista à costa oeste do mar Adriático. Nela 
veremos não só a Croácia como também a Bósnia Herzegovina e Medjugorje. Região de beleza natural exótica, 
os Balcas nos apresentarão uma paisagem completamente diferente daquela que teremos visto na Itália. 

Operadora
®
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:

- 9 noites na Itália
- 5 noites na Croácia
- 3 noites na Bósnia
- acomodação em hotéis categorias: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

18/AGOSTO/2019

®
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vista da cidade. Conheceremos a 
Catedral de Santa Maria das Flores, 
com sua cúpula de Brunelleschi 
(um dos símbolos mais famosos de 
Florença, e a quarta maior igreja da 
Europa). Visitaremos o Campanário 
(obra do grande mestre Giotto), 
o Batistério, com suas célebres 
portas de bronze e, entre elas, 
“As Portas do Paraíso”. Veremos 
ainda a “piazza della Signoria,” 
dominada pelo imponente “Palazzo 
Vecchio” (um dos mais importantes 
exemplos de palácios medievais 
na Itália), a Igreja da Santa Cruz 
(sem ingresso), a Academia - 
galeria que abriga o famoso Davi 
de Michelangelo (sem ingresso), 
a Ponte Vecchio, e muitos outros 
lugares que deixarão lembranças. 
Após este city tour seguiremos 
viagem a Lucca, também na 
Toscana, aonde pernoitaremos. 
Jantar.

26/AGO – LUCCA / PISA / LUCCA
Café da manhã. Nossa manhã 
dedicaremos a um city tour pela 
cidade de Lucca. Medieval, com 
aspecto bucólico, e encerrando 
uma belíssima catedral, Lucca nos 
presenteará com uma outra visão 
desta mesma região das artes, que 
é a Toscana. À tarde, visitaremos a 
cidade de Pisa, para conhecer a tão 
linda quanto famosa Torre de Pisa. 
Preparem-se pois esta vista não 
se esquece em uma vida. Ao cabo 
do dia retornaremos a Lucca para 
nosso jantar.Florença

Lucca

22/AGO – ASSIS
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos a basílica de São 
Francisco de Assis (local onde 
está enterrado o Santo, e um dos 
principais santuários cristãos do 
mundo), a igreja de Santa Clara, 
a basílica de Santa Maria dos 
Anjos e a Porciúncula. Pela tarde, 
seguiremos viagem a Cássia, para 
conhecer a cidade de Santa Rita, 
o mosteiro em que viveu e sua 
belíssima história. Retorno a Assis 
e jantar.

23/AGO – ASSIS / SIENA
Café da manhã. Pela manhã 
deixaremos a cidade de Assis, na 
região da Umbria, região de bons 
azeites, para seguir em direção 
à famosa região da Toscana, a 
região dos vinhos e do lazer, mais 
precisamente para a cidade de 
Siena. Em Siena realizaremos 
nosso city tour para visitar esta 
que é uma das mais belas cidades 
medievais da Itália. É nela que 

acontece o Palio, a famosa corrida 
de cavalos em volta de uma praça 
medieval. Visitaremos a catedral, a 
igreja de São Domenico, a piazza 
Del Campo, a parte antiga da 
cidade e muito mais. Jantar.

24/AGO – SIENA / MONTALCINO / 
SIENA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a Baco. O deus do vinho 
será lembrado pois percorrermos a 
região da Itália que abriga a Meca 
do Vinho, a cidade de Montalcino, 
de onde vem o tão famoso vinho 
Brunello di Montalcino. Teremos 
tempo para uma degustação sem a 
qual nosso dia não seria completo. 
Ao final do dia retornaremos a 
Siena para nosso pernoite. Almoço.

25/AGO – SIENA / FLORENÇA / 
LUCCA
Café da manhã. Pela manhã 
seguiremos viagem com destino 
à bela cidade de Florença. 
Passaremos pela “viale dei Colli” 
e pela “piazza Michelangelo,” de 
onde admiraremos inesquecível 

Siena

Assis

Montalcino
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28/AGO – VENEZA / LJUBLJANA 
/ ZAGREB
Café da manhã. Deixaremos 
Veneza cedo com destino a 
Zagreb, passando pelo caminho 
por Ljubljana, a capital da Slovênia, 
com sua atmosfera tranquila de 
cidade pequena, medieval e rústica. 
Lagos e florestas compõem nosso 
caminho. Em nossa chegada a 
Zagreb, realizaremos um giro pela 
cidade e seguiremos para nosso 
hotel para jantar e acomodação.

29/AGO – ZAGREB
Café da manhã. Pela manhã 
realizaremos um city tour de Zagreb, 
a capital da Croácia e cidade 
belíssima por sua arquitetura, que 
reflete a grandiosidade do antigo 
Império Austro-Húngaro. Veremos 
a Praça e Catedral de São Marcos – 
não a de Veneza, já vista – o prédio 
do Parlamento e a torre medieval 
de Lotrscak. Visitaremos esta 
catedral neo-gótica fantástica por 
dentro e por fora e conheceremos a 
parte antiga desta cidade. Teremos 
então tempo livre para visitar 
as pitorescas lojinhas do lugar. 
Retornaremos a nosso hotel para 
jantar e acomodação.

27/AGO – LUCCA / PÁDUA / 
VENEZA
Café da manhã. Pela manhã 
continuaremos nossa viagem 
com destino a Veneza e, no 
caminho, visitaremos a Basílica 
de Santo Antônio de Pádua, o 
Santo Portugues. Na chegada, 
conheceremos esta magnífica 
cidade que é Veneza. Passaremos 
pela “piazza San Marco” (símbolo e 
centro da vida pública da cidade), 
pela basílica de San Marco, 
veremos o palácio Ducal (moradia 
dos Doges), passaremos pela Ponte 
dos Suspiros, que liga o palácio 
e as “Prigione Nuove” (antigas 
prisões construídas no século XV) 
e veremos a Ponte de Rialto, entre 
tantos outros locais inesquecíveis. 
Acomodação e jantar.

30/AGO – ZAGREB / PLITVICE 
LAKES / SPLIT
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Zagreb com destino a 
Split, passando por Plitvice Lakes. 
Este parque é ligado por diversas 
cachoeiras, cercado por floresta 
e pontes de madeira. Um sonho 
para qualquer amante da natureza. 
Declarado patrimônio mundial pela 
Unesco, este parque apresenta um 
milagre da natureza, e um banho 
de beleza para nossos olhos. 
Renovados pela vista seguiremos 
viagem a Split, cidade de praia 
onde pernoitaremos. Jantar.

31/AGO – SPLIT / MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour por Split, para 
conhecer as praias do mar Adriático 
neste pedacinho da Europa. 
Almoçaremos e seguiremos viagem 
a Medjugorje. O caminho não é 
longo de forma que lá chegaremos 
antes do final da tarde. Na chegada, 
seguiremos para nosso hotel para 
contemplação, descanso e jantar.

Plitvice Lakes

Ljubljana

SplitVeneza Zagreb

Pisa
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03/SET – SARAJEVO / 
DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Sarajevo cedo, para seguir a 
Dubrovnik, o ponto final de nossa 
aventura. Lá realizaremos nosso 
city tour para visitar a cidade 
antiga de Dubrovnik, com seu 
“casco”. Encontraremos vistas 
deslumbrantes, e assimilaremos 
uma arquitetura única, em ambiente 
artístico de opulência cultural. 
Jantar e acomodação.

04/SET – DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje o dia será 
livre para que cada um decida que 
passeio realizará nesta cidade ou 
região, que marcará o final de nossa 
aventura. Alguns poderão optar por 

1º/SET – MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta cidade 
localizada na Bósnia Herzegóvina. 
Aqui teria havido uma aparição 
de Nossa Senhora a um grupo 
de crianças, em 1981. Graças a 
tal aparição, um pequeno vilarejo 
transformou-se em local de 
peregrinação do mundo inteiro. 
E embora tal aparição não seja 
reconhecida pela Igreja Católica, 
esta paisagem bucólica nos 
remeterá à contemplação. Região 
de natureza extremamente bela, 
este é um lugar para recarregarmos 
nossas baterias, à espera de nossa 
seqüência de viagem. Jantar e 
acomodação.

02/SET – MEDJUGORJE / 
MOSTAR / SARAJEVO
Café da manhã. Deixaremos 
Medjugorje cedo, para que 
possamos chegar logo a Mostar, uma 
linda cidade medieval encantadora, 
parcialmente destruída pela guerra 
da Bósnia, mas reconstruída e onde 
visitaremos a Igreja de São Pedro 
e São Paulo, a Torre do Relógio, 
a ponte Stari-Most, ou ponte 
antiga, totalmente reconstruída 
em seus moldes originais, e muito 
mais. Seguiremos então viagem a 
Sarajevo, para conhecer a capital 
da Bósnia Herzegóvina, repleta de 
influências turcas e muçulmanas 
em sua composição. Será um dia 
repleto, mas interessantíssimo. 
Prepare-se. Jantar e acomodação.

um passeio opcional a Montenegro, 
outros ainda a Mostar, outros 
ainda poderão ingressar em um 
cruzeiro para ver o por do sol, e há 
quem possa preferir simplesmente 
caminhar por Dubrovník, o dia 
inteiro. Esses serão passeios 
opcionais, para que cada um possa 
satisfazer seu desejo pessoal. 
Ao cabo do dia, nosso jantar de 
despedida. Acomodação.

05/SET – DUBROVNIK / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

06/SET – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços. 

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.930
US$ 6.990

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Dubrovnik

Mostar

Medjugorje

Sarajevo
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Eslovênia, Croácia e Bósnia
11 dias / 8 noites 

28/AGO – VENEZA / LJUBLJANA 
/ ZAGREB
Chegada ao aeroporto de Veneza, 
recepção e início do passeio com 
destino a Zagreb, passando pelo 
caminho por Ljubljana, a capital 
da Slovênia, com sua atmosfera 
tranquila de cidade pequena, 
medieval e rústica. Lagos e 
florestas compõem nosso caminho. 
Em nossa chegada a Zagreb, 
realizaremos um giro pela cidade e 
seguiremos para nosso hotel para 
jantar e acomodação.

29/AGO – ZAGREB
Café da manhã. Pela manhã 
realizaremos um city tour de Zagreb, 

27/AGO – SÃO PAULO / VENEZA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Veneza, com escala a confirmar.

a capital da Croácia e cidade 
belíssima por sua arquitetura, que 
reflete a grandiosidade do antigo 
Império Austro-Húngaro. Veremos 
a Praça e Catedral de São Marcos – Veneza

Operadora
®
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:

- 5 noites na Croácia

- 3 noites na Bósnia

- acomodação em hotéis categorias: primeira

- ônibus de turismo durante toda a viagem

- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **

- todas as visitas descritas no programa já inclusas

- parte aérea em classe econômica promocional

- taxas de embarque e combustível já inclusas

- impostos de remessa de câmbio

- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

27/AGOSTO/2019

®

Ljubljana

Eis que nesta viagem conheceremos a costa leste do Mar Adriático. Sim, a oeste a costa da Itália, a leste a costa da 
Croácia, que visitaremos. E que região mais linda é esta!!! Lagos de tirar o fôlego, paisagens que mesclam o verde da 
natureza  com as rochas de formação destes belíssimos países, muita história, inclusive o episódio que serviu como 
estopim para a eclosão da 1ª Guerra Mundial aconteceu aqui. Eis que de história este roteiro é repleto também... 
Beleza natural exótica e ímpar, à beira mar, é o que encontraremos a dizer chega, especialmente em Dubrovnik! E 
ainda conheceremos a cidade de Medjugorje, na Bósnia Herzegóvina, local de aparições, ainda não reconhecidas 
pela igreja, de Nossa Senhora... ufa, quanta coisa aproveitaremos nesta aventura aqui. Vamos embarcar nela juntos?

LançamentoLi&Lu
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este é um lugar para recarregarmos 
nossas baterias, à espera de nossa 
seqüência de viagem. Jantar e 
acomodação.

02/SET – MEDJUGORJE / 
MOSTAR / SARAJEVO
Café da manhã. Deixaremos 
Medjugorje cedo, para que 
possamos chegar logo a Mostar, uma 
linda cidade medieval encantadora, 
parcialmente destruída pela guerra 
da Bósnia, mas reconstruída e onde 
visitaremos a Igreja de São Pedro 
e São Paulo, a Torre do Relógio, 
a ponte Stari-Most, ou ponte 
antiga, totalmente reconstruída 
em seus moldes originais, e muito 
mais. Seguiremos então viagem a 
Sarajevo, para conhecer a capital 
da Bósnia Herzegóvina, repleta de 
influências turcas e muçulmanas 
em sua composição. Será um dia 
repleto, mas interessantíssimo. 
Prepare-se. Jantar e acomodação.

03/SET – SARAJEVO / DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Sarajevo cedo, para seguir a 
Dubrovnik, o ponto final de nossa 
aventura. Lá realizaremos nosso 
city tour para visitar a cidade 
antiga de Dubrovnik, com seu 
“casco”. Encontraremos vistas 
deslumbrantes, e assimilaremos 
uma arquitetura única, em ambiente 
artístico de opulência cultural. 
Jantar e acomodação.

não a de Veneza, já vista – o prédio 
do Parlamento e a torre medieval 
de Lotrscak. Visitaremos esta 
catedral neo-gótica fantástica por 
dentro e por fora e conheceremos a 
parte antiga desta cidade. Teremos 
então tempo livre para visitar 
as pitorescas lojinhas do lugar. 
Retornaremos a nosso hotel para 
jantar e acomodação.

30/AGO – ZAGREB / PLITVICE 
LAKES / SPLIT
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Zagreb com destino a 
Split, passando por Plitvice Lakes. 
Este parque é ligado por diversas 
cachoeiras, cercado por floresta 
e pontes de madeira. Um sonho 
para qualquer amante da natureza. 
Declarado patrimônio mundial pela 
Unesco, este parque apresenta um 
milagre da natureza, e um banho 
de beleza para nossos olhos. 
Renovados pela vista seguiremos 
viagem a Split, cidade de praia 
onde pernoitaremos. Jantar.

31/AGO – SPLIT / MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour por Split, para 
conhecer as praias do mar Adriático 
neste pedacinho da Europa. 
Almoçaremos e seguiremos viagem 
a Medjugorje. O caminho não é 
longo de forma que lá chegaremos 
antes do final da tarde. Na chegada, 
seguiremos para nosso hotel para 
contemplação, descanso e jantar.

1º/SET – MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta cidade 
localizada na Bósnia Herzegóvina. 
Aqui teria havido uma aparição 
de Nossa Senhora a um grupo 
de crianças, em 1981. Graças a 
tal aparição, um pequeno vilarejo 
transformou-se em local de 
peregrinação do mundo inteiro. 
E embora tal aparição não seja 
reconhecida pela Igreja Católica, 
esta paisagem bucólica nos 
remeterá à contemplação. Região 
de natureza extremamente bela, 

Zagreb

Plitvice Lakes

Split

Mostar

Medjugorje
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04/SET – DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje o dia será 
livre para que cada um decida que 
passeio realizará nesta cidade ou 
região, que marcará o final de nossa 
aventura. Alguns poderão optar por 
um passeio opcional a Montenegro, 
outros ainda a Mostar, outros 
ainda poderão ingressar em um 
cruzeiro para ver o por do sol, e há 
quem possa preferir simplesmente 
caminhar por Dubrovník, o dia 
inteiro. Esses serão passeios 
opcionais, para que cada um possa 
satisfazer seu desejo pessoal. 
Ao cabo do dia, nosso jantar de 
despedida. Acomodação.

05/SET – DUBROVNIK / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

06/SET – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços. 

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem.

Dubrovnik

DubrovnikSarajevo

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.790
US$ 5.790

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!
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Beleza natural na Turquia
Cascatas de algodão em Pamukkale!

roteiro detalhado na página 52
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Turquia Fabulosa
13 dias / 10 noites 

Operadora
®
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:

- 3 noites em ISTAMBUL
- 1 noite em CANAKKALE
- 1 noite em KUSADASI
- 1 noite em PAMUKKALE
- 1 noite em KONYA
- 2 noites em CAPADÓCIA
- 1 noite em ANKARA
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa (café da manhã, almoço e jantar)*/**
- todas as visitas descritas no roteiro já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

A Turquia povoa nossos pensamentos com uma aura de mistério e surpresa, um misto de antigo e novo, algo 
que faz com que o ocidente e o oriente se encontrem em um mesmo lugar, e em um emaranhado cultural que 
forma o que a Turquia é hoje. Um país predominantemente islâmico, entretanto aberto às mulheres; um país 
com arraigados traços religiosos, mas que há tempo batalha para ser aceito pela União Europeia, um país de 
belezas naturais como o estreito de Bósforo, as formações rochosas da Capadócia e as Cascatas de Algodão, 
em Pammukale, na antiga Hierápolis, com o perdão do pleonasmo. Ao mesmo tempo, um país que abriga a 
moderna Istambul, sucessora da famosa Constantinopla, em que o emblemático Grande Bazar nos apresenta 
um modo próprio de viver e pensar, e comprar também, porque não o dizer... Ahhh, sim, eis um destino que 
merece nossa visita!

1º/SET – ISTAMBUL / TRÓIA / 
CANAKKALE
Café da manhã. Hoje deixaremos 
o hotel em Istambul em ônibus 
com destino a Canakkale, cidade 
situada na margem asiática do 
Estreito de Dardanelos. Almoço. 
Seguiremos então viagem para 
Tróia, famosa cidade antiga que 
evoca, por si só, outro nome poético 
da Ilíada de Homero. Visitaremos o 
cavalo de Tróia, que serviu como 
esconderijo para guerreiros. Jantar 
e acomodação.

30/AGO – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Istambul, com escala a confirmar.

31/AGO – ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado ao hotel para acomodação. 
Dependendo do horário de 
chegada, o jantar será incluído. Istambul

saída:

30/AGOSTO/2019

®
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02/SET – CANAKKALE / 
PERGAMON / IZMIR / KUSADASI
Café da manhã. Sairemos 
para Bergamo (Pérgamo) onde 
visitaremos a Acrópole, os templos 
de Trajano, Atenea Polias, Heras, 
a biblioteca, o ginásio e o altar 
de Pégamo, estrutura dedicada 
a Zeus Sóter. Na parte inferior da 
cidade, veremos ainda as ruínas 
de uma Basílica Romana chamada 
“vermelha”, por causa da cor de 
seus tijolos. Visitaremos Askleipion. 
Almoço. Continuaremos até Izmir, 
cidade natal destes deuses, e de 
outras figuras como Homero, São 
Policarpo e São Irineu de Lyon. 
São Policarpo faz parte do grupo 
dos apostólicos, que conviveram 
com os primeiros apóstolos. 
Policarpo foi martirizado em Izmir, 
em 156 quando retornou de Roma. 
A estadia de São João Evangelista 
em Éfeso bem poderia constituir a 
causa do desenvolvimento precoce 

do Cristianismo nesta cidade de 
Izmir e seus arredores. Visitaremos 
a Igreja de São Policarpo. Jantar e 
acomodação em Kusadasi.

03/SET – KUSADASI / ÉFESO / 
LAODICEIA / PAMUKKALE
Café da manhã. Hoje é dia de 
seguirmos para Éfeso, onde 
poderemos ver as ruínas da cidade 
em que Paulo morou por dois anos, 
e onde criou uma grande base 
missionária. Foi para lá também 
que enviou uma de suas epístolas. 
Visitaremos o famoso anfiteatro, 
(nas cidades gregas da época, o 
anfiteatro era o local habitual de 
reunião do povo, e este anfiteatro em 
particular apresenta uma das mais 
vívidas cenas do Novo Testamento, 
já que foi o lugar onde Demétrio e 
seus companheiros, lideraram a 
multidão na grande revolta contra 
Paulo, devido ao culto à Diana, e à 
diminuição da venda das miniaturas 
do templo, que os ourives faziam 
e comercializavam - Atos19:23-
41). O Templo da “Grande Diana 
dos Efésios”, a Ágora (praça do 
mercado), os banhos romanos, a 
biblioteca de Celso, o Templo de 
Otantik, a Igreja da Virgem Maria, 
e a visita da Basílica de São João 
(onde foi sepultado o apóstolo), 
e à casa de Maria, completarão 
esta nossa manhã repleta de 
atividades emocionantes. Almoço. 
Continuaremos viagem para 

Laodicéia onde visitaremos as 
ruínas dos teatros e uma pista de 
corridas. Em seguida, partiremos 
para Pamukkale, para jantar e 
acomodação.

04/SET – PAMUKKALE / KONYA
Café da manhã. Visitaremos 
Pamukkale, cidade famosa por 
suas águas termais, pelo cálcio 
petrificado e pelas cachoeiras que 
formam um único show em suas 
montanhas brancas de algodão. 
Visitaremos a antiga cidade de 
Hierápolis, como seu nome sugere, 
“Cidade Sagrada”. Almoço e 
sequencia da viagem com destino 
a KONYA. Jantar e acomodação.

05/SET – KONYA / CAPADÓCIA
Café da manhã. Visitaremos o 
mausoléu de Mevlana e partiremos 
com destino à Capadócia. 
Almoço. Visitaremos então o Vale 
de Goreme, incrível complexo 
monástico bizantino, composto 
por igrejas escavadas na rocha 
com belos afrescos. Visitaremos 
também as aldeias ancestrais de 
Uchisar, fortaleza natural. Jantar e 
acomodação. 

06/SET – CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje participaremos 
de uma excursão de dia inteiro, 
com almoço, para a região da 
Capadócia. Localizada entre três 
cidades na Turquia, a saber, Kirsehir, 

Tróia

Kusadasi Éfeso

Pamukkale
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Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.590
US$ 5.480

Taxas já incluídas
nossos preços são completos!

08/SET – ANKARA / ISTANBUL
Café da manhã. Seguiremos 
viagem de ônibus com destino a 
Istambul. Chegaremos a Istambul 
para visitar o Grande Bazar. À 
noite, jantar em restaurante no 
bairro de Sultanahmet e retorno ao 
hotel para acomodação.

09/SET – ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city-tour incluindo a Basílica 
de Santa Sophia, o Hipódromo 
Romano, a Mesquita Azul e 
o Palácio Topkapi. Almoço. À 
tarde, passearemos pelo Bósforo 
e visitaremos o Mercado de 
Especiarias. Jantar e acomodação.

10/SET – ISTAMBUL / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 

Nigde, Kayseri a Capadócia abriga 
alguns monumentos naturais 
impressionantes. Entre eles, 
encontraremos as “Chaminés 
de Fada”, grandes colunas 
naturais formadas pela erosão. 
Conheceremos também Ortahisar, 
Urgup, ou a aldeia de cerâmica. 
Visitaremos Avanos e a cidade 
subterrânea utilizada para o 
armazenamento de grãos. Tendo 
quartos e poços de ventilação, este 
lugar era usado como um refúgio 
contra a invasão de inimigos. Jantar 
e acomodação.
(Neste dia ao amanhecer e como 
opcional, pode-se realizar um 
passeio de balão pela região).

07/SET – CAPADÓCIA / ANKARA
Café da manhã. Sairemos 
com detino a Ankara. Almoço. 
Visitaremos a cidade e o  mausoléu 
de ATATURK. Jantar e acomodação.

Capadócia

Istambul

Ankara

Confira nosso
parcelamento sem juros

embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar. 

11/SET – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!
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Canadá Espetacular - De leste a
oeste com a Lielu Turismo

roteiro detalhado na página 18
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Rússia, Países Bálticos e Polônia
17 dias / 14 noites 

02/SET – VARSÓVIA
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia a conhecer Varsóvia, uma 
cidade colorida que precisamos 
experimentar. Centro da Monarquia 
Polonesa e cidade natal de Chopin, 

31/AGO – SÃO PAULO / VARSÓVIA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Varsóvia, na Polônia, com escala a 
confirmar.

1º/SET – VARSÓVIA
Chegaremos e seguiremos para 
nosso hotel. Restante do dia livre 
para recuperação do voo, e para 
um passeio restaurador e à pé. 
Jantar.

a cidade tem muito a nos oferecer. 
Arquitetura requintada, belíssimos 
parques e cosmopolitismo 
são algumas das facetas que 
perceberemos durante o passeio. 
Conheceremos a cidade antiga, 
a Praça do Mercado, a Catedral 
de São João, a Praça do Castelo, 
os monumentos do Gueto dos 
Judeus, o Grande Teatro, o Túmulo 
do Soldado Desconhecido e o 
Castelo Real, onde foi promulgada 
a primeira constituição Polonesa. 
Trata-se de um castelo do século 
XIII, embora remodelado em 
formato barroco. Jantar.

Operadora
®
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- 3 noites na Polônia
- 2 noites na Lituânia
- 1 noite na Letônia
- 2 noites na Estônia
- 6 noites na Rússia
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- acomodação em hotéis categorias: turística superior, primeira e luxo
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Vamos fazer um passeio diferente? Para quem já conhece muito das viagens tradicionais, eis um 
passeio que impressiona. Polônia, Países Bálticos e Rússia. Impressiona pela beleza dos lugares 
públicos da antiga Cortina de Ferro; impressiona porque se entra em contato com povos que estão 
acostumados a uma vida muito diferente da nossa, culturalmente; impressiona porque não é em 
qualquer lugar do mundo que você se sentirá entrando em um teatro de ópera, ao tomar o metro; 
e impressiona, sobretudo, porque essas terras de Czares, repletas de belezas naturais e de outras 
tantas feitas pelo homem, que hoje abrigam economias capitalistas em desenvolvimento, nos 
recebem com todo o carinho e deferência. Vamos embarcar nessa viagem juntos?

Varsóvia

saída:

31/AGOSTO/2019

®
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03/SET – VARSÓVIA
Café da manhã. Varsóvia tem 
muito a ser explorado. Por isso, o 
que não vimos ontem, veremos 
hoje. O distrito de Varsóvia-Praga 
nos presenteará com seu legado 
arquitetônico dos séculos XIX e 
XX: algumas construções que até 
sobreviveram à Segunda Guerra 
Mundial, e outras que foram 
restauradas. É nesse distrito que 
cineastas como Polánski buscam 
fragmentos da cidade pré-guerra 
para suas obras, entre elas “O 
Pianista”. As flores nas sacadas 
de cada construção, as inúmeras 
imagens de Maria e as ruas estreitas 
do bairro adicionam charme 
ao passeio. Uma das grandes 
atrações a serem visitadas será o 
Bazar Rozyckiego, que existe há 
mais de 100 anos. Então veremos 
a mistura das torres góticas da 
Catedral de São Floriano mártir, e 
as cúpulas tipicamente russas da 
Igreja Ortodoxa de Maria Madalena. 
Armenio, vietnamita, russo e 
lituano serão algumas línguas que 
escutaremos, de passagem por 
este reduto multicultural. Jantar.

04/SET – VARSÓVIA / VILNIUS
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Varsóvia e a Polonia, para 
seguirmos em direção à cidade 
de Vilnius, capital da Lituania. No 
caminho passaremos por Mikolajki, 
resort à beira de lagos e florestas, 
para almoçarmos (almoço não 
incluído). Chegaremos a Vilnius e 
seguiremos para o hotel. Jantar.

05/SET – VILNIUS
Café da manhã. Nosso dia será 
dedicado a um tour pela cidade 
que incluirá o Castelo Gótico de 
Gediminas, a Igreja de Santa 
Ana, de São Pedro e São Paulo 
e também a prefeitura. À tarde 
realizaremos um passeio a Trakai, 
capital medieval da Lituania, 
também chamada de “a cidade 
sobre as águas” em decorrência de 
seus inúmeros lagos. Jantar.

06/SET – VILNIUS / RIGA
Café da manhã. Deixaremos 
Vilnius para trás e seguiremos até 
Riga, na Letonia. No caminho, 
conheceremos a Colina das Cruzes, 
centro de peregrinação católica 
situado a cerca de 16 quilometros ao 
norte da cidade Lituana de Siauliai. 
Conheceremos também o Rundale 
Palace, o mais importante palácio 
barroco da Letonia, e um dos mais 
importantes monumentos históricos 
do país, também conhecido como 
Versailles do Báltico. Ao chegar 
a Riga passearemos pela cidade 
antiga e seguiremos para nosso 
hotel. Jantar.

07/SET – RIGA / TALLINN
Café da manhã. Realizaremos 
então nosso tour da cidade de Riga, 
que inclui a Catedral do Domo e a 
Igreja de São Pedro com uma bela 
vista panorâmica de sua torre. 
Apreciaremos um verdadeiro museu 
etnográfico ao ar livre. Deixaremos 
então Riga e prosseguiremos para 
Tallinn, na Estonia. Jantar.

08/SET – TALLINN
Café da manhã. Visitaremos hoje 
a Catedral de Tallinn, a prefeitura 
e as torres de “Long Herman” e 
“Fat Margaret”, dentro das bem 
preservadas paredes da cidade. 
Conheceremos o Parque Kadriorg, 
um dos favoritos da cidade, quer 
para jovens de primeira idade, 
quer para jovens de terceira idade. 
Jantar.

09/SET – TALLINN / SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhã. Um dos ápices 
de nossa viagem se aproxima. 
Hoje partiremos da Estônia para 
a Rússia, mais precisamente para 
São Petersburgo. Com um belo 
passeio pelo caminho, chegaremos 

Riga

Vilnius

Varsóvia

Varsóvia

Tallinn
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11/SET – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Boa parte de nosso 
dia será dedicada a nossa visita, 
com entrada, ao Museu Hermitage, 
do qual já falamos anteriormente. 
Pela tarde, visitaremos a Igreja 
do Sangue Derramado, também 
conhecida como a Igreja da 
Ressurreição, um dos mais belos 
cartões postais desta cidade. 
Aproveitaremos o tempo também 
para ver o que faltou em nosso city-
tour. Jantar.

12/SET – SÃO PETERSBURGO / 
MOSCOU
Café da manhã. Hoje nos 
deslocaremos de São Petersburgo 
para Moscou, provavelmente de 
trem. Chegada a Moscou e, se o 
tempo permitir, realizaremos uma 
visita ao metro de Moscou, uma 
verdadeira obra de arte. Jantar. 

13/SET – MOSCOU
Café da manhã. Iniciaremos nosso 
dia com um city-tour da capital da 
Rússia. Conheceremos as colinas 
de Vorobyevi, com uma vista 
esplêndida da cidade. Seguiremos 
para a Universidade de Moscou, um 
exemplo de arquitetura Stalinista, 
visitaremos o Parque da Vitória, 
o Arco do Triunfo e a avenida 
Kutuzovsky, a principal de Moscou. 
Jantar.

a São Petersburgo ao final da tarde. 
Teremos tempo para uma primeira 
impressão desta cidade famosa por 
seu museu de arte, o Hermitage, um 
dos maiores do mundo, com cerca 
de 3 milhões de itens de coleções 
de praticamente todas as épocas, 
estilos e culturas. Jantar.

10/SET – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dedicaremos 
este dia a conhecer esta belíssima 
cidade russa construída sobre 44 
ilhas. Visitaremos a fortaleza de São 
Pedro e São Paulo e sua catedral. 
Essa fortaleza constituiu-se no 
cárcere político mais severo do 
Império Russo, e teve Dostoyevsky 
como um de seus prisioneiros. 
Passaremos pela principal avenida 
da cidade, chamada “Nevsky”, pela 
praça do Palácio com a coluna 
de Alexander, comemoração da 
vitória da Rússia sobre Napoleão, 
pelo Palácio de Inverno, a Praça 
das Artes, a Catedral de Kazan 
e a Catedral de Santo Isac. Não 
poderia faltar também a praça do 
Senado com o Cavaleiro de Bronze, 
monumento em honra a Pedro, O 
Grande. Pela tarde visitaremos a 
cidade de Pushkin, e conheceremos 
o Palácio de Catarina, Imperatriz 
déspota russa de origem alemã, 
que reinou no século XVIII. Ingresso 
incluído. Jantar.

14/SET – MOSCOU
Café da manhã. Visitaremos o 
Kremlin de Moscou,  centro político 
da Rússia e uma das maiores 
atrações turísticas da cidade. 
Preparem-se para conhecer a 
suntuosidade desta construção, 
símbolo da fortaleza da antiga 
União Soviética, e da atual Rússia. 
Veremos a Torre do Salvador, a 
Catedral da Intercessão, a Praça 
Vermelha, o Mausoléu de Lenin e a 
Catedral de São Basílio. Jantar.

15/SET – MOSCOU / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

16/SET – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.400
US$ 7.230

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

São Petersburgo

Moscow

Moscow
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moderno. No meio de arranha-céus 
com design arredondado, e entre 
bairros novos e antigos, os traços 
do passado são percebidos em 
vários monumentos, que remetem 
aos antigos legados de cada 
região. A primeira impressão é de 
uma cidade intrigante, cheia de 
jardins e parques bonitos. Jantar e 
hospedagem.

20/SET – NOVA DÉLHI
Café da manhã. Hoje conheceremos 
os pontos turísticos de Délhi, e da 
Velha Délhi. Iniciaremos nosso 
dia com a Velha Délhi - a cidade é 
como outro mundo. Andando pelas 
agitadas ruas do centro Mughal, 
na garupa de uma bicicleta, 
veremos como o dia a dia é, nesta 
cidade culturalmente diferente. 
Conheceremos a área, construída 
em 1648 por Jahanara, filha do 
Imperador Shah Jahan, para 
satisfazer o desejo de seu pai por 
grandiosas procissões. Veremos 
Jama Maskid, construída em 1650 

18/SET – SÃO PAULO / NOVA 
DÉLHI
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Nova Délhi, na Índia, com 
escala a confirmar.

19/SET – NOVA DÉLHI
Chegada ao aeroporto internacional 
de Délhi e traslado ao hotel. Capital 
da Índia e o lugar mais procurado 
do país, Délhi é considerada 
uma metrópole bem agitada, que 
combina muito bem o antigo e o 

d.C. e uma das maiores mesquitas 
da Índia, e conheceremos também 
o legendário Chandni Chowk (rua 
da prata), que já foi um dos maiores 
mercados de perfume da Índia, 
mas que agora é um mercado onde 
se encontra ouro e prata antigos. 
Visitaremos o RED FORT (Forte 
Vermelho – assim chamado pelo 
tipo de pedra que o constitui), que 
foi construído entre 1639 e 1648 
d.C. pelo Imperador Shah Jahan. 
Aliás, foi esse imperador que 
construiu o Taj Mahal, como prova 
de amor a sua falecida esposa. 
Visitaremos também Raj Ghat, 
onde Mahatma Gandhi foi cremado, 

Délhi
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- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- passeio de elefante ou Jeep em Fort Amber (conforme disponibilidade)
- passeio de barco em Varanasi 
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem
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depois de ter sido assassinado 
em 1948. Seguiremos então para 
a “Porta da Índia”, na parte nova 
de Délhi. Será então tempo para 
almoçarmos (almoço não incluído). 
Após o almoço, continuaremos o 
tour por Nova Délhi. Esta cidade 
foi planejada e construída pelos 
Ingleses em 1920, e caracteriza-
se pela arquitetura monumental 
de Edwin Lutyen. Visitaremos a 
Humanyun’s Tomb, considerada 
obra antecessora do Taj Mahal 
devido a seu estilo arquitetônico 
“Mughal”, mais tarde aperfeiçoado 
no Taj Mahal. Continuaremos o 
passeio pela Quatab Minar (século 
XII), considerada uma das mais 
perfeitas torres do mundo. Na 
mesma região, entre as ruinas da 
mesquita Quwwat ul Islam, existe um 
pilar de aço que tem mais de 1500 
anos e, ao menos aparentemente, 
é imune à ferrugem. Iremos então 
para Rajpath onde poderemos 
observar os prédios do governo, a 
Casa Presidencial, o Parlamento e 
a “Porta da Índia”. Seguiremos para 
o hotel para um merecido descanso, 
e um caprichado jantar. Alojamento.

21/SET – NOVA DÉLHI / JAIPUR
Café da manhã. Seguiremos para 
Jaipur (viagem aproximada de 
5 horas). Fique tranquilo, pois 
valerá a pena, afinal, o passado 
de Jaipur está sempre presente. 
Chamada cidade da vitória, Jaipur 
governa o Estado e a população: 
cercada de colinas e, cravada com 
um formidável forte, o lugar conta 
com lindos jardins e mansões. Os 
palácios e fortes do passado são, 
agora, considerados monumentos 
históricos e aceitos, naturalmente, 
no estilo de vida da população 
desta também conhecida como 
“cidade rosa” (embora não seja a da 
Jordânia). Aqui veremos elefantes 
dividindo as ruas com caminhões, 
carros e pessoas. Que experiência! 

Os vestidos das mulheres, e os 
turbantes que os homens usam, 
acrescentam cor à vida desta 
cidade. É comum encontrarmos 
homens de brincos; é cultural. Aliás, 
os maharajas só se distinguirão 
de uma formosa dama por seu 
turbante...intrigante... Retorno ao 
hotel para jantar e alojamento.

22/SET – JAIPUR
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Jaipur, seguindo para a antiga 
capital de Amber, para ver o 
fabuloso Forte de Amber (alguns 
minutos de ônibus entre uma e outra 
localidades). Antes deste Palácio 
ser construído em Jaipur, Amber era 
o trono do poder. Um elefante / Jeep 
nos poupará o trabalho de subir ao 
topo do forte (o passeio de elefante 
está sujeito à disponibilidade). Uma 
vez lá em cima, passearemos por 
seu amplo complexo de pátios 
e corredores. Muitas das salas 
tem harmoniosas pinturas nas 
paredes, características da India, 
com pedras preciosas e espelhos 
encravados. O mais fascinante, 
talvez, seja a Sheesh Mahal 
(corredor de espelhos), onde uma 
única lâmpada é refletida por 
muitos espelhos, iluminando todo 
o ambiente. Visitaremos ainda 
em Jaipur o Palácio da Cidade, 
cujo museu guarda coleções 
de manuscritos raros, arsenal, 
fantasias, carpetes e pinturas em 
miniatura. Seguiremos então ao 
Jantar Mantar ou Astronomical 
Observatory, do outro lado da rua, 

feito pelo Marajá de Jaipur em 
1726 e uma das cinco maravilhas 
astronômicas construídas por 
Sawai Jai Singh, capaz de fazer 
previsões precisas ainda hoje. 
Que bela aula de geografia e 
astronomia! Veremos o Palácio 
dos Ventos, também conhecido 
como Hawa Mahal. Trata-se de 
uma fachada realmente elaborada, 
atrás da qual as senhoras da corte 
costumavam ver o movimento 
do dia na rua de baixo. Teremos 
também a oportunidade de passear 
pelos mercados locais. Jantar e 
alojamento.

23/SET – JAIPUR / FATEHPUR 
SIKRI / AGRA
Café da manhã. Hoje seremos 
conduzidos de Jaipur a Agra 
(aproximadamente 6 horas de 
viagem). Em nosso percurso, 
visitaremos Fatehpur Sikri – a cidade 
deserta construída pelo grande 
imperador Mughal Akbar como sua 
capital e palácio no final do século 
XVI. Fatehpur Sikri (a Cidade da 
Vitória) foi a capital do Imperador 
por apenas 10 anos, tendo sido 
abandonada rapidamente quando 
a água faltou. E acreditem, nós 
entenderemos o porquê! Esta 
cidade se completa com palácios 
e mesquitas, e costumava ser uma 
cidade maior que Londres, quando 
foi originalmente construída. No 
fim da tarde chegaremos a Agra 
para nosso check-in no hotel. 
Agra, por sua vez, e em termos 

Jaipur

Jaipur
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de ambiente, é associada a seu 
período Mughal. Ela possui muitos 
monumentos maravilhosos, e 
o Taj Mahal é o maior de todos 
eles. É um monumento exemplar 
da arquitetura Mughal em seu 
apogeu. O maciço, mas elegante, 
Forte Agra, a delicadeza artística 
da tumba de Itmad-ud-daulah, o 
magnifico Taj Mahal, e a capital 
deserta de Akbar, Fatehpur Sikiri, 
são locais únicos e extraordinários, 
e abrilhantarão as descobertas de 
nosso dia. Retornaremos então ao 
hotel para jantar e alojamento.

24/SET – AGRA
Café da manhã. Hoje teremos o dia 
dedicado a conhecer o Taj Mahal, 
e para descansar, aproveitando a 
tranquilidade de Agra para tanto. 
O Taj Mahal (fechado às sextas-
feiras). É tudo aquilo que falam, 
e um pouco mais. Tendo sido 
necessários 22 anos e 20.000 
homens para sua construção, os 
mármores brancos foram montados 
a 200 milhas de distância, e 
transportados para o local por 
uma manada de 1.000 elefantes. 
Construído pelo imperador Shah 
Jahan como uma demonstração 
de amor por sua mulher, Mumtaz 
Mahal, no meio do século XVII, 
o Taj mahal é realmente uma das 
maravilhas do mundo. Teremos 
tempo suficiente para apreciar e ficar 
deslumbrados com a arquitetura 
deste monumento. Continuaremos 
até o “Red Fort” ou “Agra Fort” – 
o centro da fortaleza do império 

mughal por diversas gerações. Esta 
foi a sede administrativa mughal, 
e toda estrutura atual deve suas 
origens à Akbar, que ergueu as 
primeiras construções na margem 
do rio Yamuna. Visitaremos salas 
de audiência e pavilhões da realeza 
e retornaremos a nosso hotel para 
jantar e acomodação.

25/SET – AGRA / JHANSI / 
KHAJURAHO
Café da manhã. Hoje é o dia de 
seguirmos em direção a Jhansi. 
Esta viagem será diferente, pois 
será feita de trem. Chegaremos à 
estação de Jhansi; e seguiremos até 
Khajuraho. No caminho, visitaremos 
a Orchha (aproximadamente 05 
horas de percurso, incluindo as 
paradas). Nesta cidade medieval, a 
mão do tempo permaneceu suave. 
Os palácios e templos construídos 
nos séculos XVI e XVII conservam 
muito de sua perfeição imaculada. 
Jahangir Mahal, um palácio que 
parece ter camadas, oferece uma 
visão espetacular das torres dos 
templos. Na chegada a Khajuraho, 
prosseguiremos para o check-in no 
Hotel. Jantar e acomodação.

26/SET – KHAJURAHO / VARANASI
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o templo de Khajuraho, construído 
em estruturas espirais, seguindo o 
estilo arquitetônico indiano. Esses 
templos se tornaram famosos 
pelas deslumbrantes esculturas 
e formas eróticas. As esculturas, 

descobertas por um soldado inglês 
em 1839, são consideradas um 
retrato de um rito de criação, que 
envolve tanto alma quanto corpo. 
Por volta da hora do almoço, 
voaremos para Varanasi, também 
chamada Benares. Chegaremos 
a Varanasi no início da tarde. 
Esta é considerada a cidade mais 
antiga do mundo, e está situada às 
margens do Rio Ganges, rio com 
o qual está associada sua cultura, 
junto à cultura religiosa do rio. Esta 
é comumente chamada a “Cidade 
dos Templos”, “a cidade Santa 
da India”, “a cidade das luzes” e 
tem ainda uma série de outras 
designações. Mark Twain certa feita 
escreveu: “Benares é mais velha 
do que sua história, mais velha do 
que sua tradição, mais velha até do 
que sua lenda, e se você parar para 
pensar, mais velha do que tudo 
isso junto.” Ao chegar seguiremos 
para nosso hotel para jantar e 
acomodação.

27/SET – VARANASI
Café da manhã. Logo cedo 
seguiremos para Ghat para um 
passeio de barco pelo sagrado 
- para os hindus - rio Ganges. 
Conheceremos as tradições de 
uma das mais antigas religiões 
do mundo; o hinduísmo. Para 
apreciar a cidade, realizaremos 
um passeio pelas margens do rio 
antes do amanhecer. Navegaremos 
para o centro do rio, aonde, ao 
nascer do sol, teremos uma visão 
surpreendente. Visitaremos o templo 

Fatehpur Sikri Khajuraho

Agra - Taj Mahal
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Vishwanath (estrangeiros tem 
entrada restrita dentro do templo), 
que é dedicado ao Deus Shiva. Eis 
o local mais sagrado de Varanasi. 
O templo original foi destruído pelo 
imperador Mughal Aurangzeb, e 
foi mais tarde restaurado por Rani 
Ahilyabai, da Índia, no século XVIII - 
também conhecido como templo do 
macaco, devido ao grande número 
de macacos na região. Seguiremos 
então em excursão para Sarnath, 
onde Buda fez seu primeiro 
discurso. Jantar e acomodação.

28/SET – VARANASI / 
KATHMANDU
Café da manhã. Seguiremos para 
o aeroporto de Varanasi para voar 
com destino a Kathmandu via Dhéli. 
Kathmandu é a capital e também 
a maior cidade do Nepal. Ela é 
enriquecida com mais templos do 
que casas, e com festivais que 
excedem o número de dias do ano. 
Todo o vale foi incluído na lista 
cultural do World Heritage Site. 
O lugar, que mescla vigor cultural 
às facilidades modernas, cria um 
ambiente perfeito para o turismo, e 
tem muito a oferecer. Praças Durbar 
- Kathmandu, Patan e Bhaktapur, 
Pashupatinath, Boudhanath e 
Swoyambhunath estão no local mais 
venerado pelos Kathmanduities, 
bem como por todo mundo. Traslado 
para hotel e jantar.

29/SET – KATHMANDU
Café da manhã. Visitaremos 
as vilas Bungamati e Khokana. 

Bungamati é uma vila Newari, que 
não mudou muito ao longo dos 
últimos dois séculos. É possível ver 
mestres entalhadores e escultores 
trabalhando em casa. Parece 
que seus moradores nunca foram 
atraídos pela modernidade. Rica 
em cultura, esta cidade apresenta 
língua, escrita, arte, arquitetura 
e até mesmo o comércio trans-
Himalaia próprios e transmitidos 
de geração em geração. Khokana 
é outra vila Newari minúscula, com 
história, tradição e cultura próprias; 
verdadeiro museu vivo que nos 
remete aos tempos medievais. 
Pela tarde visitaremos a cidade 
de Patan, antiga cidade Newar, e 
também a histórica Praça Durbar, 
a Golden Gate, os templos, lojas, 
bazares e a estátua de Yogendra 
Malla. Jantar.

30/SET – KATHMANDU
Café da manhã. Visitaremos os 
templos Kumari, Kasthamandap 
, o museu Nacional e   estupa 
Swayambhunath.  À tarde, 
prosseguiremos até o templo 
hindu Pashupatinath, dedicado à 
manifestação de Shiva, chamado 
Pashupati (Deus dos animais). Este 
local atrai milhares de peregrinos 
todo ano, e tornou-se conhecido 
muito além do Vale do Kathmandu. 
O templo restringe a visita de não-
hindus, mas uma boa visão do pátio 
do templo pode ser conseguida da 
colina de Shleshmantak, localizada 
à margem oposta do rio Bagmati. 

Visitaremos também Boudhanath, 
uma das maioras Stupas (cúpula) 
da parte sul da Asia, que fica em 
Boudhanath, 5 km ao leste do centro 
de Kathmandu. É considerado 
o principal ponto do budismo do 
Tibet, no Nepal, e também o mais 
importante monumento relacionado 
ao budismo fora do Tibet. Jantar.

1º/OUT – KATHMANDU / 
BHAKTAPUR / NOVA DÉLHI
Café da manhã. Visitaremos a 
cidade de Bhaktapur, situada a 
uma altitude de 1.400m, cobrindo 
uma área de 4 milhas quadradas. 
Bhaktapur, ou “Cidade dos Devotos”, 
ainda mantém o charme medieval 
e as tradições de tratamento aos 
visitantes. Lá visitaremos a praça 
Durbar, o Lion Gate e a Golden 
Gate, além do palácio das 55 
janelas. Em horário oportuno 
seguiremos para o aeroporto de 
Kathmandu para tomar nosso vôo 
com destino a Nova Délhi. Jantar, 
se o horário do vôo permitir.

02/OUT – NOVA DÉLHI / SÃO 
PAULO
Café da manhã, se o horário do 
vôo permitir. Em horário oportuno 
seguiremos para o aeroporto para 
tomar nosso vôo de retorno ao 
Brasil, com escala a confirmar.

03/OUT – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Kathmandu

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa - DELUXE:

duplo:
Individual:

US$ 7.450
US$ 9.100

Taxas já inclusas.
Visto não incluso.

Varanasi
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1º/OUT – SÃO PAULO / CAIRO / 
MONTE SINAI
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
no embarque com destino ao Cairo, 
no Egito, com escala a confirmar.

02/OUT – CAIRO / MONTE SINAI
Chegada ao aeroporto e 
organização de nossa sequência de 
viagem até o monte Sinai. Chegada 
ao hotel e acomodação. Jantar, se 
o horário de chegada permitir.

no deserto, local dos famosos 
“Poços de Moisés”, se o horário 
permitir. Almoço e jantar.

Egito Espetacular com cruzeiro e visita
à biblioteca de Alexandria

11 dias / 8 noites 

03/OUT – MONTE SINAI / CANAL 
DE SUEZ / CAIRO
Café da manhã. Pela manhã, 
visitaremos o monastério de 
Santa Catarina, onde poderemos 
visualizar a tão famosa “Sarça 
Ardente”, de onde apareceu a 
Moisés o anjo do Senhor. Sairemos, 
então,  com destino ao Cairo, 
atravessando o canal de Suez. No 
caminho, teremos a oportunidade 
de admirar a deslumbrante vista 
do mar Vermelho, atravessado por 
Moisés durante sua fuga do Egito. 
Teremos também a  oportunidade 
de conhecer um verdadeiro Oásis 
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Monte Sinai
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- 1 noite no monte Sinai
- 4 noites no Cairo
- 3 noites de cruzeiro pelo rio Nilo
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- pensão completa em todo o roteiro (café da manhã, almoço e jantar)*/**
- acomodação em hotéis categorias: luxo e primeira
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: a ordem das visitas pode ser alterada para adequação do roteiro.

Por milênios nossa civilização se encanta e se nutre da história do Egito antigo, de seus faraós magnânimos 
e de seus feitos extraordinários, muitas vezes incompreensíveis, até hoje, como a construção das pirâmides 
que ainda se mantém intactas e de pé. Tesouros envolvidos em estórias, e a própria história do Povo de Israel, 
dos Judeus - o Antigo Testamento - aí estão a narrar, detalhar e esclarecer como esse povo viveu, e ainda 
vive em nossas imaginações. Eis que chegou a hora de desvendarmos os mistérios do Egito Ancião por nossa 
conta! Vamos embarcar em uma aventura histórica e completa, a conhecer esse destino tão exótico quanto 
onipresente no subconsciente de cada um de nós!?

LançamentoLi&Lu

®
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04/OUT – CAIRO / MEMPHIS / 
SAKKARA / CAIRO 
Café da manhã. Viajaremos até 
Memphis, onde visitaremos as 
colossais estátuas de Ramsés II e a 
Esfinge de Alabastro. Em Sakkara, 
visitaremos a pirâmide Escalonada 
do faraó Zozer, a pirâmide do 
faraó Unas e uma das “Mastabas” 
ou tumbas. À tarde, seguiremos 
para Gizé onde visitaremos as 
três pirâmides: Quéops, Keffren 
e Miquerinos. Visitaremos ainda 
a Esfinge e o Templo do Vale. À 
noite, faremos um passeio de barco 
pelo rio Nilo, onde apreciaremos 
um show de música e dança típicas 
durante nosso jantar a bordo. 
Almoço e jantar.

05/OUT – CAIRO / ASWAN / 
CRUZEIRO (KOM OMBO / EDFU)
Traslado ao aeroporto doméstico 
para vôo com destino à Aswan. 
Chegada e traslado ao porto para 
embarque em cruzeiro de 3 noites 
pelo rio Nilo. Visita ao templo de 
Philae, dedicado à deusa Ísis (deusa 
da fertilidade e da maternidade) 
e também muito frequentado por 
Cleópatra.

Em seguida visitaremos Kom Ombo, 
construido há mais de 2.000 anos 
e o único templo duplo egípicio, 
dedicado aos deuses Sobek (deus 
da fertilidade e criador do mundo) e  
Hórus (deus que carrega as chaves 
da vida, da morte e da fertilidade). 
Navegação até Edfu. Pensão 
completa a bordo, não incluindo 
bebidas. 

06/OUT – CRUZEIRO (EDFU / 
ESNA / LUXOR)
Pela manhã visitaremos o templo 
de Hórus em Edfu. À tarde 
visitaremos o templo de Esna e 
então seguiremos navegação até 
Luxor. Pensão completa a bordo, 
não incluindo bebidas.

Gizé

Memphis

Kom Ombo

Templo de Philae

Edfu
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09/OUT – CAIRO / BIBLIOTECA 
DE ALEXANDRIA / CAIRO
Café da manhã. Hoje visitaremos a 
histórica biblioteca de Alexandria, 
um dos “centros do saber” da 
antiguidade e destruida entre os 
séculos I a.C e IV d.C.. No fim 
da tarde retornaremos ao Cairo. 
Almoço e jantar.

07/OUT – CRUZEIRO (LUXOR)
Visitaremos os templos de Luxor e 
Karnak, ambos dedicados ao deus 
Amom (deus do império egípcio) 
e às divindades Mut (esposa de 
Amom) e Khonsu (deus da lua). 
Pensão completa a bordo, não 
incluindo bebidas.

08/OUT – CRUZEIRO (LUXOR / 
CAIRO)
Café da manhã. Após termos 
realizado o maravilhoso cruzeiro de 
3 noites pelo rio Nilo, retornaremos 
ao Cairo. Sairemos para um city 
tour da cidade do Cairo, visitando a 
cidade Antiga, igreja de São Sérgio 
construída sobre uma cripta onde 
acredita-se que permaneceu a 
Sagrada Família durante sua fuga 
ao Egito, sinagoga de Bem Ezra, 
cidadela de Saladino (local que 
oferece a melhor vista panorâmica 
da cidade), mesquita de Mohamed 
Ali (ou mesquita de Alabastro), 
museu do Cairo (com entrada) e 
mercado de Khan El Khalili. Almoço 
e jantar.

10/OUT – CAIRO / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

11/OUT – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo - Guarulhos - e fim de 
nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.990
US$ 5.990

Taxas já inclusas.
Visto não incluso.

Luxor

Mercado Khan El Khalili Biblioteca de Alexandria

Cidadela de Saladino
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Dubai e Abu Dhabi: terra de contrastes.
O deserto riscado por arranha céus!

roteiro detalhado na página 68
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de 7 Emirados unidos, tem cerca de 
9 milhões de habitantes dos quais 
cerca de 20% são nativos, e cerca de 
80% imigrantes. Rico em petróleo, 
este país nos mostra quão longe a 
engenhosidade humana vai, para 
criar um Oasis no deserto.

06/OUT – ABU DHABI
Café da manhã. Começaremos 
nosso dia, após um belo café da 
manhã, com uma visita panorâmica 
de Abu Dhabi. Eis a capital do mais 
rico de todos os sete Emirados 
Árabes. Nosso city-tour incluirá a 
visita externa de uma que talvez 
seja a mais alva, e definitivamente 
bela, mesquita do mundo (Sheik 

04/OUT – SÃO PAULO / DUBAI / 
ABU DHABI
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde  o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando 
os passageiros para embarque 
com destino a Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos, com escala a 
confirmar. Chegada a Dubai e 
sequencia de nossa viagem para 
Abu Dhabi, onde chegaremos a 
nosso hotel para acomodação.

05/OUT – ABU DHABI
Café da manhã. Dia livre para 
descansar após o longo voo. E aqui 
cabe uma observação. País formado 

Zaid Mosk), a área de Marina e o 
Palácio dos Emirados, um hotel ao 
estilo de um Sultão, e que de fato 
pertence à família real. Almoçaremos 
por ali. Pela tarde, teremos algumas 
horas livres para quem quiser fazer 
compras, e, alternativamente, tempo 
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- 3 noites em Abu Dhabi
- 4 noites em Dubai
- 5 noites em Singapura
- acomodação em hotéis categoria: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Mais uma viagem diferente! Assim nós começamos a descrever este roteiro também. Para quem nunca visitou 
um país petroleiro, como os Emirados Árabes Unidos, prepare-se para entender como os Petro-Dólares falam 
alto! Pista de esqui, com neve, no deserto; montanhas russas em jipes 4x4, nas dunas do deserto do Península 
Arábica; um hotel em formato de barco, com uma quadra de tênis a cerca de 300 metros do chão, e um dos 
maiores shopping centers do mundo. Eis algumas das emblemáticas experiências que veremos por lá. E mais, de 
lá, seguiremos para Singapura, para conhecer um pedacinho do Oriente, uma cidade cheia de luz, de harmonia 
e muita, mas muita modernidade, e uma das melhores qualidades de vida do mundo... vamos experimentar?

Dubai, Abu Dhabi e Singapura
14 dias / 12 noites

Abu Dhabi

saída:

04/OUTUBRO/2019

®
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para quem quiser visitar o parque 
temático da Ferrari (ingresso não 
incluído). Jantar.

07/OUT – ABU DHABI / DUBAI
Café da manhã. Seguiremos então 
logo cedo para Dubai, distante 
cerca de 1 hora e meia de ônibus 
de Abu Dhabi. Em nossa chegada, 
iniciaremos nosso passeio por Dubai 
em alto estilo, visitando, ingresso 
incluído, a torre mais alta de Dubai, 
o Burj Khalifa, ou Prédio do Califa, 
para ver de lá a cidade de Dubai 
pelo alto. Preparem-se para uma 
vista esplendorosa! Ao cair da tarde, 
estaremos de volta a nosso hotel 
para realizar um passeio de barco 
(com jantar), pelo Rio que corta a 
cidade de Dubai, o Dubai Creek.

08/OUT – DUBAI
Café da manhã. Hoje será o dia 
de descobrirmos Dubai, iniciando 
nossas atividades com um city tour 
pela Dubai antiga. Conheceremos o 
pequeno, mas reflexivo, museu de 
Dubai, daremos uma passada por 
seu mercado de especiarias, e, a 
seguir, faremos o city tour da moderna 
Dubai. Conheceremos a Palmeira, a 
tão famosa ilha artificial criada pelos 
Emirados Árabes; veremos não só 
seu estilo de construção opulento, 
com casas com mar por 3 de seus 
lados, e também o hotel Atlantis, 
com mais de 1000 apartamentos 
de luxo, localizado no final da Ilha 
artificial. E notem que a vista vai valer 
a pena!!! Veremos o Burj Al Arab, 
sem entrada, e sua praia adjacente. 

Conheceremos a praia de Jumeirah 
com areia fina, branca e belíssima. E 
é claro, teremos mesquitas para ver 
por fora, pois somos cristãos e assim 
não podemos entrar... Jantar.

09/OUT – DUBAI
Café da manhã. Após o café, nossa 
manhã será dedicada a aproveitar a 
praia ou nosso hotel de Dubai. Será 
apenas um dia de praia, ou melhor, 
uma manhã, é verdade, mas que 
dia será! E aproveite o descanso, 
pois por volta das 14:30 horas, 
começaremos a nos organizar para 
nossa aventura do dia. Um safári 
no deserto, realizado em jipes 4x4, 
que terminará em um acampamento 
com show típico e um jantar com 
churrasco árabe. Não faz ideia do 
que é? Imagine uma montanha russa 
light, realizada em um jipe 4x4. E para 
os mais aventureiros, a montanha 

russa não será tão light assim... E 
então, um acampamento restaurante 
bem no meio do deserto... Será um 
dia inesquecível, prepare o espírito 
para ver algo que nunca viu antes, 
e não se esqueça de sua câmera 
fotográfica. Acomodação e jantar.

10/OUT – DUBAI
Café da manhã. Quem já ouviu 
falar de Dubai, certamente ouviu 
falar do Dubai Mall. Pois hoje será 
nosso dia de conhecê-lo! Trata-
se do maior shopping center do 
mundo, com uma fonte que oferece 
show de água, luzes e som toda 
noite. Com mais de 1200 lojas, e 
áreas extremamente elegantes, 
o Dubai Mall nos dará um banho 
de civilização – árabe ao melhor 
estilo capitalista. E como os hábitos 
locais são notívagos, nosso passeio 
começará pela tarde por lá. Jantar.

Dubai Dubai

Dubai

Dubai
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11/OUT – DUBAI / SINGAPURA
Café da manhã, se nosso horário de 
voo o permitir. A seguir, partiremos 
para o aeroporto de Dubai para 
tomar nosso voo com destino à 
cidade-estado de Singapura. E o 
que pretendemos encontrar ali? 
Que tal dizer que encontraremos 
ali o futuro de nossas grandes 
cidades, em estilo cosmopolita-
asiático? Prédios de tipo arranha-
céu, formando um “skyline” ou uma 
linha de horizonte extraordinária, 
cada um construído a seu próprio 
estilo, todos arquitetonicamente 
fascinantes, constituindo verdadeiras 
obras primas de engenharia... e isso 
só para começar.

12/OUT – SINGAPURA
Café da manhã. Visitaremos hoje 
essa que é conhecida como a 
“Cidade Jardim”, de tão verde que 

a fizeram, através de seus parques 
e jardins. Essa cidade abriga uma 
das populações mundiais de mais 
elevado padrão de vida, e de maior 
índice de desenvolvimento humano. 
Sim, vamos conhecer o que é bom 
hoje através de nosso city-tour por 
lá, incluindo o bairro Chinês de 
Chinatown, o bairro Indiano de Little 
India, e as regiões de compras, como 
a Rua Orchard. Prepare-se para ver 
muita coisa bonita, e diferente. Jantar.

13/OUT – SINGAPURA
Café da manhã. Após ter conhecido 
as maravilhas arquitetônicas desta 
cidade, hoje conheceremos seus 
parques e jardins. E que tal iniciar 
nosso passeio pelo Jardim Botânico, 
e por uma visita guiada dos “Jardins 
da Baía”? Sim, é assim que 
experimentaremos nossa manhã. E 
não pense que os jardins não nos 

inspirarão com vistas futurísticas 
e extraordinárias, no melhor estilo 
cinematográfico... E se alguém 
desejar, poderá até passear de Roda 
Gigante, chegando a uma altura 
de 42 andares... Cores e sabores, 
compras extraordinárias e muito 
charme, é o que encontraremos a 
dizer chega por lá! Jantar.

14/OUT – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para 
aproveitarmos esta surpreendente 
cidade. Jantar.

15/OUT – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para 
aproveitarmos, ainda mais, esta 
surpreendente cidade. Jantar.

16/OUT – SINGAPURA / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São Paulo, 
com escala a confirmar. Chegada 
ao aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, e fim de 
nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.790
US$ 6.790

Taxas já inclusas.
Visto não incluso.

Singapura

Singapura

Singapura

Singapura
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Depoimentos

O que poderia escrever sobre a Lielu? É uma história muito 
linda! Meu marido e eu amamos viajar sempre. Fazemos 
viagens para muitos países  e fazemos de todos os gêneros.  
Mas nunca fazemos com agências de viagens. Sempre 
nós mesmos fazemos os roteiros, reservamos os hotéis, 
compramos passagens , enfim ...

Mas meu sonho era conhecer Terra Santa, Egito e Jordânia. 

Foi aí que fui abençoada em escolher a Lielu para realizar 
meu sonho. Meu marido, Manoel, não quis ir pois já tinha 
tido uma experiência negativa no passado com agência de 
viagens. Eu convidei muitas pessoas e, no final, acabou indo 
uma sobrinha querida, Ana Paula, e um casal que conhecia 
mas que não éramos amigos propriamente dito. Foi a melhor 
coisa, pra falar a verdade, não irem os amigos, porque com 
isso conheci muitas pessoas mega interessantes e tão 

divertidas. Tiveram momentos que até passei mal de tanto rir. Conheci melhor o casal Gilberto e 
Valéria que são apaixonantes que são, hoje sim, “meus amigos”.

A Eliana, dona da agência, é a coisa mais doce, companheira, linda, responsável e competente.  
Padre Fernando, quem nos acompanhou em Israel, é maravilhoso, inteligente. Foi tudo muito bem 
programado e executado.

Os guias locais para cada país também perfeitos, competentes e gentis.

Meu marido fica com um pouco de ciúmes porque digo que foi a melhor viagem da minha vida 
apesar de não estar com ele. Foi completa, um sonho... linda, cultural e muito espiritual.

Amei tanto que já estou com agenda marcada para 2019, em outubro, repetir a dose, agora com meu 
amor Manoel e com muitos outros amigos desta vez.

Muito obrigada Lielu por tanto carinho que vocês têm pelos clientes.

Maria Guimarães - Belo Horizonte (MG)
Egito, Jordânia e Terra Santa - out/2017

Leia mais depoimentos de nossos clientes em nossa 
página do Facebook:

facebook.com/lielutur

®
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para visitar o famoso Mosteiro 
Beneditino que foi construído na 
base do Montserrat, na Idade Média, 
ao redor da gruta onde tinha sido 
encontrada, no ano de 880, a imagem 
de Nossa Senhora de Montserrat (La 
Moreneta), padroeira da Catalunha. 
Ali visitaremos uma basílica 
espetacular. E prepare-se para as 
vistas desta cadeia de montanhas, e 
desta esplendorosa construção em 

rochas. Após o almoço, retornaremos 
a Barcelona com tempo para visitar as 
ramblas, famosas ruas de compras 
de Barcelona. Jantar.

4º DIA – BARCELONA / VALÊNCIA
Café da manhã. Hoje conheceremos 
esta que é uma das mais vibrantes 
e descoladas cidades da Europa, 
por seu cosmopolitismo, por sua 
gastronomia, por sua moda e, 
principalmente, pelas obras de Antoni 
Gaudi, grande artista e arquiteto que 
trabalhou quase que exclusivamente 
em Barcelona e seus arredores, 
impondo sua marca com a construção 
daquele que é hoje considerado o 
principal símbolo da capital Catalã: 
o Templo Expiatório da Sagrada 
Família. Visitaremos também a 

1º DIA – SÃO PAULO / 
BARCELONA
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São Paulo, 
onde o representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros para 
embarque com destino a Barcelona, 
com escala a confirmar.

2º DIA – BARCELONA
Chegaremos ao Aeroporto de 
Barcelona e seguiremos para o 
hotel para recuperação de nosso 
voo, acomodação e jantar, se nosso 
horário de chegada o permitir.

3º DIA – BARCELONA / 
MONTSERRAT / BARCELONA
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos a cidade de Barcelona, 
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- 12 noites na Espanha
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

O mundo árabe guarda muitas surpresas para os viajantes interessados em beleza, riqueza e diversidade 
cultural. Pois este roteiro busca apresentar justamente essas belezas, riqueza e diversidade cultural legadas 
à Espanha pelos Mouros, em sua invasão da Península Ibérica. Uma viagem repleta de novidades pelo sul da 
Espanha, e por sua costa banhada pelo Mar Mediterrâneo, cheia de exoticidades e muito, mas muito mesmo 
que ver, é o que preparamos para todos aqueles que se dispuserem a nos acompanhar nesta caminhada. 

Vamos embarcar nesta aventura juntos também!?

Espanha do Sul
15 dias / 12 noites

Montserrat

saída:

MARÇO/2020

®
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Praça da Catalunha, o Bairro Gótico 
e o Palácio de La Generalitat (sem 
entrada), símbolo da identidade 
política da Catalunha. Ao entardecer, 
partiremos para Valência pela costa 
do Mediterrâneo. E durante boa 
parte do percurso veremos belas 
praias e um lindo mar azul; visual 
inesquecível!  Chegaremos a nosso 
hotel no final da tarde. Jantar.

5º DIA – VALÊNCIA
Café da manhã. Valência, a 
terceira maior cidade da Espanha, 
é um destino incrível. Visitaremos 
os principais pontos turísticos 
desta charmosa cidade litorânea, 
começando por seu centro antigo, 

a Catedral com mais de mil anos de 
história e arquitetura que sofreu várias 
modificações durante esse tempo, 
a “Plaza de L’Ajuntamiento”, uma 
das mais grandiosas da Espanha, a 
“Carrer del Poeta”, rua muito parecida 
com a nossa charmosa Oscar Freire, 
a “Plaza Museo del Patriarca”, a 
“Iglesia de Santa Catalina”, templo 
mais famoso de Valencia depois 
da Catedral, a “Plaza Redona”, 
um mercado ao ar livre de formato 
circular, o belíssimo “Mercat Central”, 
“La Llotja de Mercaders”, nomeado 
Patrimônio Mundial da Humanidade, 
e considerado um dos mais belos 
exemplos da arquitetura medieval 
gótica da cidade, e muito mais. Aliás, 
era neste último prédio que acontecia 
o importante comércio da cidade, e 
onde contratos eram fechados e 
disputas comerciais resolvidas. As 
influências árabes e mouriscas são 
evidentes na arquitetura do prédio, 
que teve sua construção iniciada 
em 1493. Veremos tudo isso e muito 
mais. Jantar.

6º DIA – VALÊNCIA / MURCIA
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para Murcia, uma região de 
grande interesse turístico graças 
às suas cidades e vilas históricas, 
belas praias sobre o Mar Menor 
e fantásticas paisagens naturais. 
Situada no sudeste da Espanha, tem 
muitos encantos ainda por descobrir. 
Vale notar que foi fundada no ano de 
825, pelos mouros. Jantar.

7º DIA – MURCIA
Café da manhã. Visitaremos esta 
que é hoje uma cidade universitária, 
com seus principais pontos turísticos: 
Romea Theatre, o Casino de Murcia, 
a Catedral de Santa Maria, a Plaza 
de España, o Episcopal Palace of 
Murcia, a Universidade e algumas de 
suas praias como a do Mar Menor. 
Jantar.

8º DIA – MURCIA / GRANADA
Café da manhã. Seguiremos então 
para Granada, uma das mais 
bonitas cidades da Andaluzia. Com 
diversidade cultural enorme,  pois 
já foi colônia grega, romana e 
depois foi invadida pelos árabes, 
reconheceremos nela forte influência 
da cultura árabe na arquitetura, 
que até hoje esbanja charme. 
Uma de suas principais atrações, a 
Alhambra, foi construída no período 
da ocupação árabe e é tão grande 
e preciosa, mesmo quando vista de 
longe. Visium, exemplo de mistura 
entre as culturas islâmica e cristã, e a 
“juderia” ou bairro judeu, serão outras 
duas aventuras nossas. Jantar.

Granada

Valência

Barcelona

MurciaBarcelona
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9º DIA – GRANADA
Café da manhã. Visitaremos o Bairro 
de Albaicin, um dos mais típicos da 
cidade, e que fica no alto de uma 
colina e, por essa razão, é meio 
desvinculado da cidade. Por essa 
mesma razão foi o bairro de maior 
influencia moura. Nesse bairro há 
vários monumentos e construções 
turísticas como a Muralha Zirida, a 
Muralha Nasrida, a Puerta de Elvira 
e a Igreja de El Salvador, uma antiga 
mesquita, entre outros. Jantar.

10º DIA – GRANADA / CÓRDOBA 
/ SEVILHA
Café da manhã. Partiremos então 
para Sevilha, fazendo antes uma 
breve visita panorâmica de Córdoba, 
cidade localizada às margens do Rio 
Guadalquivir, o mesmo que banha a 
capital espanhola, Madrid. Veremos 
a Catedral, que já foi Mesquita, e 
um exemplo de mistura de cultura 
islâmica e cristã, e a juderia, ou 
bairro judeu. Sim, ali também há um! 
Passearemos a pé pela parte antiga 
da cidade e prosseguiremos nossa 
viagem para Sevilha. Chegaremos a 
Sevilha em tempo para nosso jantar.

11º DIA – SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã, faremos 
uma visita panorâmica da cidade: 
Praça da Espanha, Parque de Maria 
Luisa, bairro de Santa Cruz, onde se 
encontrava o bairro judeu, até sua 
expulsão da Espanha, e hoje em dia 
um dos bairros mais característicos 
da cidade. À tarde, realizaremos 
nossas visitas panorâmicas pela 
Catedral de Sevilha e La Giralda, o 
Palácio Real Alcázar (sem ingresso), 
a Casa de Pilatos, a Torre del Oro e 
muito mais. Jantar.

12º DIA – SEVILHA / RONDA / 
COSTA DO SOL
Café da manhã. A seguir, 
prosseguiremos nossa viagem 
para a Costa do Sol, visitando no 
caminho a cidade de Ronda, uma 
pequena cidade construída na rocha, 
e suspensa. Ela é considerada 
uma das mais belas cidades da 
Andaluzia, e por isso é conhecida 
como a pérola da Andaluzia. Ao final 
do dia chegaremos à Costa do Sol, 
última etapa dessa nossa viagem 
pela Espanha, e que abrange todo o 
sul do país. Jantar.

13º DIA – COSTA DO SOL
Café da manhã. Hoje conheceremos 
essa linda região, de Málaga a 
Marbella. Suas praias, suas villas, 
seus centrinhos charmosos e muitas 
outras surpresas que o extremo sul 
da Espanha tem a nos apresentar. 
Jantar.

14º DIA – COSTA DO SOL / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

15º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Córdoba Ronda

Sevilha
Granada

Costa do Sol

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.990
US$ 5.990

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!
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deixaremos a cidade de Barcelona, 
para visitar o famoso Mosteiro 
Beneditino que foi construído na 
base do Montserrat, na Idade 
Média, ao redor da gruta onde tinha 
sido encontrada, no ano de 880, 
a imagem de Nossa Senhora de 
Montserrat (La Moreneta), padroeira 
da Catalunha. Ali visitaremos uma 
basílica espetacular. E prepare-
se para as vistas desta cadeia de 

1º DIA – SÃO PAULO / 
BARCELONA
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Barcelona, com escala a 
confirmar.

2º DIA – BARCELONA
Chegaremos ao Aeroporto de 
Barcelona e seguiremos para o 
hotel para recuperação de nosso 
voo, acomodação e jantar, se nosso 
horário de chegada o permitir.

3º DIA – BARCELONA / 
MONTSERRAT / BARCELONA
Café da manhã. Logo cedo 

montanhas, e desta esplendorosa 
construção em rochas. Após o 
almoço, retornaremos a Barcelona 
com tempo para visitar as ramblas, 
famosas ruas de compras de 
Barcelona. Jantar.

4º DIA – BARCELONA / VALÊNCIA
Café da manhã. Hoje conheceremos 
esta que é uma das mais vibrantes 
e descoladas cidades da Europa, 

Montserrat Barcelona
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- 12 noites na Espanha
- 08 noites em Marrocos
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

O mundo árabe guarda muitas surpresas para os viajantes interessados em beleza, riqueza e diversidade 
cultural. Pois este roteiro busca apresentar justamente essas belezas, riqueza e diversidade cultural legadas à 
Espanha pelos Mouros, em sua invasão da Península Ibérica. Uma viagem repleta de novidades, exoticidades 
e muito, mas muito mesmo que ver, é o que preparamos a todos aqueles que se dispuserem a nos acompanhar 
nesta caminhada. Ahhh, sim, e como coroação de nosso passeio, conheceremos o norte da África; o Marrocos, 
esse outro mundo distante que poucos já conhecem... que tal nos acompanhar em mais esta belíssima aventura 
de viagem?

Espanha do Sul e Marrocos
23 dias / 20 noites

LançamentoLi&Lu

saída:

MARÇO/2020

®
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por seu cosmopolitismo, por sua 
gastronomia, por sua moda e, 
principalmente, pelas obras de 
Antoni Gaudi, grande artista e 
arquiteto que trabalhou quase que 
exclusivamente em Barcelona 
e seus arredores, impondo sua 
marca com a construção daquele 
que é hoje considerado o principal 
símbolo da capital Catalã: o Templo 
Expiatório da Sagrada Família. 
Visitaremos também a Praça da 
Catalunha, o Bairro Gótico e o 
Palácio de La Generalitat (sem 
entrada), símbolo da identidade 
política da Catalunha. Ao entardecer, 
partiremos para Valência pela costa 
do Mediterrâneo. E durante boa 
parte do percurso veremos belas 
praias e um lindo mar azul; visual 
inesquecível!  Chegaremos a nosso 
hotel no final da tarde. Jantar.

5º DIA – VALÊNCIA
Café da manhã. Valência, a 
terceira maior cidade da Espanha, 
é um destino incrível. Visitaremos 
os principais pontos turísticos 
desta charmosa cidade litorânea, 
começando por seu centro antigo, 
a Catedral com mais de mil anos 
de história e arquitetura que sofreu 
várias modificações durante esse 
tempo, a “Plaza de L’Ajuntamiento”, 
uma das mais grandiosas da 
Espanha, a “Carrer del Poeta”, 
rua muito parecida com a nossa 
charmosa Oscar Freire, a “Plaza 
Museo del Patriarca”, a “Iglesia 
de Santa Catalina”, templo mais 
famoso de Valencia depois da 

Catedral, a “Plaza Redona”, um 
mercado ao ar livre de formato 
circular, o belíssimo “Mercat 
Central”, “La Llotja de Mercaders”, 
nomeado Patrimônio Mundial 
da Humanidade, e considerado 
um dos mais belos exemplos da 
arquitetura medieval gótica da 
cidade, e muito mais. Aliás, era 
neste último prédio que acontecia 
o importante comércio da cidade, 
e onde contratos eram fechados e 
disputas comerciais resolvidas. As 
influências árabes e mouriscas são 
evidentes na arquitetura do prédio, 
que teve sua construção iniciada 
em 1493. Veremos tudo isso e 
muito mais. Jantar.

6º DIA – VALÊNCIA / MURCIA
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para Murcia, uma região 
de grande interesse turístico 
graças às suas cidades e vilas 
históricas, belas praias sobre o 
Mar Menor e fantásticas paisagens 
naturais. Situada no sudeste da 
Espanha, tem muitos encantos 
ainda por descobrir. Vale notar que 
foi fundada no ano de 825, pelos 
mouros. Jantar.

7º DIA – MURCIA
Café da manhã. Visitaremos 
esta que é hoje uma cidade 
universitária, com seus principais 
pontos turísticos: Romea Theatre, 
o Casino de Murcia, a Catedral de 
Santa Maria, a Plaza de España, 
o Episcopal Palace of Murcia, a 
Universidade e algumas de suas 
praias como a do Mar Menor. Jantar.

8º DIA – MURCIA / GRANADA
Café da manhã. Seguiremos então 
para Granada, uma das mais 
bonitas cidades da Andaluzia. 
Com diversidade cultural enorme,  
pois já foi colônia grega, romana 
e depois foi invadida pelos 
árabes, reconheceremos nela 
forte influência da cultura árabe 
na arquitetura, que até hoje 
esbanja charme. Uma de suas 
principais atrações, a Alhambra, foi 
construída no período da ocupação 
árabe e é tão grande e preciosa, 
mesmo quando vista de longe. 
Visium, exemplo de mistura entre 
as culturas islâmica e cristã, e a 
“juderia” ou bairro judeu, serão 
outras duas aventuras nossas. 
Jantar.

9º DIA – GRANADA
Café da manhã. Visitaremos o 
Bairro de Albaicin, um dos mais 
típicos da cidade, e que fica no alto 
de uma colina e, por essa razão, 
é meio desvinculado da cidade. 
Por essa mesma razão foi o bairro 
de maior influencia moura. Nesse 
bairro há vários monumentos e 

Valência

Barcelona

Murcia

Granada
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construções turísticas como a 
Muralha Zirida, a Muralha Nasrida, 
a Puerta de Elvira e a Igreja de El 
Salvador, uma antiga mesquita, 
entre outros. Jantar.

10º DIA – GRANADA / CÓRDOBA 
/ SEVILHA
Café da manhã. Partiremos então 
para Sevilha, fazendo antes uma 
breve visita panorâmica de Córdoba, 
cidade localizada às margens 
do Rio Guadalquivir, o mesmo 
que banha a capital espanhola, 
Madrid. Veremos a Catedral, que 
já foi Mesquita, e um exemplo de 
mistura de cultura islâmica e cristã, 
e a juderia, ou bairro judeu. Sim, 
ali também há um! Passearemos 
a pé pela parte antiga da cidade e 
prosseguiremos nossa viagem para 
Sevilha. Chegaremos a Sevilha em 
tempo para nosso jantar.

11º DIA – SEVILHA
Café da manhã. Pela manhã, 
faremos uma visita panorâmica 
da cidade: Praça da Espanha, 
Parque de Maria Luisa, bairro de 
Santa Cruz, onde se encontrava 
o bairro judeu, até sua expulsão 
da Espanha, e hoje em dia um 
dos bairros mais característicos 
da cidade. À tarde, realizaremos 
nossas visitas panorâmicas pela 
Catedral de Sevilha e La Giralda, 
o Palácio Real Alcázar (sem 
ingresso), a Casa de Pilatos, a 
Torre del Oro e muito mais. Jantar.

12º DIA – SEVILHA / RONDA / 
COSTA DO SOL
Café da manhã. A seguir, 
prosseguiremos nossa viagem para 
a Costa do Sol, visitando no caminho 
a cidade de Ronda, uma pequena 
cidade construída na rocha, e 
suspensa. Ela é considerada 
uma das mais belas cidades da 
Andaluzia, e por isso é conhecida 
como a pérola da Andaluzia. Ao final 
do dia chegaremos à Costa do Sol, 
última etapa dessa nossa viagem 
pela Espanha, e que abrange todo 
o sul do país. Jantar.

13º DIA – COSTA DO SOL
Café da manhã. Hoje conheceremos 
essa linda região, de Málaga a 
Marbella. Suas praias, suas villas, 
seus centrinhos charmosos e 
muitas outras surpresas que o 
extremo sul da Espanha tem a nos 
apresentar. Jantar.

14º DIA – COSTA DO SOL / 
TANGER / RABAT
Café da manhã. Hoje deixaremos 
a Espanha para a segunda etapa 
de nossa viagem, agora na África, 
mais precisamente no Marrocos. 
Sairemos em direção à cidade de 
Tarifa, onde tomaremos o ferry 
com destino a Tanger. Em nossa 
chegada, recepção no Porto e 
prosseguimento de viagem para 
Rabat, a cidade imperial branca. 
Visitaremos a capital administrativa 
do Marrocos e seus pontos 
turísticos como a Torre Hassan, o 
esplêndido Mausoléu Mohamed V, 
a Kasbah dos Oudaias e a Medina. 
Seguiremos então para nosso 
hotel, para jantar e pernoite.

15º DIA – RABAT / MEKNES / FEZ
Café da manhã. Hoje visitaremos 
Rabat, a cidade imperial branca, 
capital administrativa do Marrocos 
com seus pontos turisticos como 
a Torre Hassan, o explêndido 
Mausoléu Mohamed V, a Kasbah dos 
Oudaias e a Medina. Almoço. Pela 
tarde, seguiremos a Fez visitando 
no caminho as Ruínas Romanas 
de Volubilis, e a cidade sagrada 
de Moulay Idriss. Continuaremos 
para Meknès. Visitaremos então 
a cidade formalmente conhecida 

Córdoba

Rabat

Sevilha

Ronda

Costa do Sol Meknes
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como a Versailles Marroquina, 
fundada no final do século XVII 
por Moulay Ismail. Nossa visita 
aos pontos turísticos de Meknès 
incluirá: Bab Mansour, a porta para 
a cidade imperial e o portão mais 
preservado de Marrocos, Hari 
Souani, além, é claro, da Medina 
antiga. Chegaremos a Fez ao cabo 
de nosso dia. Jantar.

16º DIA – FEZ
Café da manhã. Deixaremos 
nosso hotel para um tour de dia 
inteiro pelos pontos turísticos de 
Fez, a mais antiga cidade cultural 
e espiritual do Marrocos, onde 
visitaremos a Medina medieval, as 
medersas, a mesquita Karaouine e 
a famosa fonte Nejjarine. Almoço.  
Continuaremos nosso passeio pela 
Medina antiga, onde poderemos 
ver diversos artesãos ainda 
trabalhando na antiga tradição 
oriental. Retornaremos para nosso 
hotel para o jantar.

17º DIA – FEZ / BENI-MELLAL / 
MARRAKECH
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Fez para seguir a Marrakech, 
atravessando a região do médio 
Atlas, e passando por Immouzer 
Du Kander, Azrou e Ifrane, onde 
encontraremos um charmoso 
resort de esqui no coração de 
uma magnifica floresta de cedro. 
Faremos uma parada estratégica 
em Beni-Mellal, para aproveitar um 
momento de relaxamento. Almoço. 
Continuaremos para Marrakech 
e, aos poucos, notaremos a terra 

vermelha do pais contrastando com 
o céu azul claro e suas eternas 
palmeiras verdes. Chegada a nosso 
hotel e jantar.

18º DIA – MARRAKECH
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia de hoje a um passeio 
por Marrakech, a segunda cidade 
imperial mais antiga, conhecida 
como a «Pérola do Sul». Ali 
visitaremos as tumbas Saadianas, 
a Mesquita Koutoubia, o palácio 
Bahia e os jardins Menara. Almoço. 
Pela tarde, visitaremos os mercados 
tradicionais (souks), as sinuosas e 
estreitas ruas da cidade, e a praça 
Djemaa El Fna. Nosso jantar Diffa 
Fantasia será servido em tendas 
marroquinas do famoso restaurante 
“Chez Ali”, enquanto apreciamos 
apresentações de camelos e 
cavalos, danças folclóricas e dança 
do ventre.

19º DIA – MARRAKECH
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a visitar Essaouira 
(litoral de Marrakech). Afinal, como 
poderíamos chegar até o continente 
africano, sem dedicar tempo a 
entender como é a Costa Africana 
do Atlântico que nos banha e que, a 
geologia diria, um dia foi terra unida 
a nossa América... Almoço e jantar.

20º DIA – MARRAKECH / 
CASABLANCA
Café da manhã. Após nosso café 
da manhã, teremos algum tempo 
livre para aproveitar a atmostfera 
pitoresca de Marrakech, utilizando a 

piscina e outras estruturas do hotel. 
Almoço. Pela tarde, seguiremos 
viagem a Casablanca, diretamente 
a nosso hotel para jantar e pernoite.

21º DIA – CASABLANCA
Café da manhã. Encontraremos 
nosso guia local para realizar uma 
visita a esta cidade de Casablanca, 
capital financeira do Marrocos. 
Conheceremos, entre outros 
monumentos, a magnífica Mesquita 
Hassan II, as Praças Mohamed V 
e das Nações Unidas, o mercado 
central, Habbous Quarter (Medina 
de Casablanca), e a área residencial 
de Anfa. Caminharemos pela 
encosta da praia Aïn Diab. Almoço. 
Jantar.

22º DIA – CASABLANCA / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

23º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.590
US$ 7.590

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Fez

Casablanca

Marrakech
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2º DIA – CASABLANCA / RABAT
Chegaremos ao Aeroporto de 
Casablanca, Mohamed V. Dali 
seguiremos em nossa traslado ao 
hotel em Rabat. Jantar se o horário 
de chegada o permitir.

3º DIA – RABAT / MEKNES / FEZ
Café da manhã. Hoje visitaremos 
Rabat, a cidade imperial branca, 
capital administrativa do Marrocos 
com seus pontos turisticos como 
a Torre Hassan, o explêndido 
Mausoléu Mohamed V, a Kasbah dos 
Oudaias e a Medina. Almoço. Pela 
tarde, seguiremos a Fez visitando 
no caminho as Ruínas Romanas 
de Volubilis, e a cidade sagrada de 
Moulay Idriss. Continuaremos para 
Meknès. Visitaremos então a cidade 

1º DIA – SÃO PAULO / 
CASABLANCA / RABAT
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São Paulo, 
onde  o representante da Lielu 
Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com destino 
a Casablanca, com escala a confirmar.

formalmente conhecida como a 
Versailles Marroquina, fundada no 
final do século XVII por Moulay Ismail. 
Nossa visita aos pontos turísticos 
de Meknès incluirá: Bab Mansour, 
a porta para a cidade imperial e o 
portão mais preservado de Marrocos, 
Hari Souani, além, é claro, da Medina 
antiga. Chegaremos a Fez ao cabo 
de nosso dia. Jantar.
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- 8 noites em Marrocos
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Queridos amigos, viajantes Lielu, o Marrocos, a porta de entrada da África, ao norte, é um destino exótico com 
paisagens incríveis, cores vibrantes e rica gastronomia. As refeições costumam vir perfumadas com toques 
de açafrão, limão e hortelã. Os pratos mais conhecidos, o cuscuz e o tajine (um prato tipo cozido ou guizado 
de legumes e carne) costumam nos encantar. Esse reinado, pouco maior que o Paraguai, ficou conhecido no 
Brasil pela novela O Clone e o filme Casablanca. E aí, vamos juntos até lá, a ver como se divertiu o elenco da 
Novela O Clone, enquanto filmava por lá!?!?!?

Marrocos - Magia e Inspiração
11 dias / 8 noites

LançamentoLi&Lu

Rabat Meknes

saída:

MARÇO/2020

®
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4º DIA – FEZ
Café da manhã. Deixaremos nosso 
hotel para um tour de dia inteiro pelos 
pontos turísticos de Fez, a mais 
antiga cidade cultural e espiritual 
do Marrocos, onde visitaremos a 
Medina medieval, as medersas, a 
mesquita Karaouine e a famosa fonte 
Nejjarine. Almoço.  Continuaremos 
nosso passeio pela Medina antiga, 
onde poderemos ver diversos 
artesãos ainda trabalhando na antiga 
tradição oriental. Retornaremos para 
nosso hotel para o jantar.

5º DIA – FEZ / BENI-MELLAL / 
MARRAKECH
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Fez para seguir a Marrakech, 
atravessando a região do médio 
Atlas, e passando por Immouzer 
Du Kander, Azrou e Ifrane, onde 
encontraremos um charmoso 
resort de esqui no coração de 
uma magnifica floresta de cedro. 
Faremos uma parada estratégica 
em Beni-Mellal, para aproveitar um 
momento de relaxamento. Almoço. 
Continuaremos para Marrakech 
e, aos poucos, notaremos a terra 
vermelha do pais contrastando com 

o céu azul claro e suas eternas 
palmeiras verdes. Chegada a nosso 
hotel e jantar.

6º DIA – MARRAKECH
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia de hoje a um passeio 
por Marrakech, a segunda cidade 
imperial mais antiga, conhecida como 
a “Pérola do Sul”. Ali visitaremos 
as tumbas Saadianas, a Mesquita 
Koutoubia, o palácio Bahia e os 
jardins Menara. Almoço. Pela tarde, 
visitaremos os mercados tradicionais 
(souks), as sinuosas e estreitas 
ruas da cidade, e a praça Djemaa 
El Fna. Nosso jantar Diffa Fantasia 
será servido em tendas marroquinas 
do famoso restaurante “Chez Ali”, 
enquanto apreciamos apresentações 
de camelos e cavalos, danças 
folclóricas e dança do ventre.

7º DIA – MARRAKECH
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a visitar Essaouira (litoral de 
Marrakech). Afinal, como poderíamos 
chegar até o continente africano, 
sem dedicar tempo a entender como 
é a Costa Africana do Atlântico que 
nos banha e que, a geologia diria, um 
dia foi terra unida a nossa América... 
Almoço e jantar.

8º DIA – MARRAKECH / 
CASABLANCA
Café da manhã. Após nosso café 
da manhã, teremos algum tempo 
livre para aproveitar a atmostfera 
pitoresca de Marrakech, utilizando a 
piscina e outras estruturas do hotel. 

Almoço. Pela tarde, seguiremos 
viagem a Casablanca, diretamente a 
nosso hotel para jantar e pernoite.

9º DIA – CASABLANCA
Café da manhã. Encontraremos 
nosso guia local para realizar uma 
visita a esta cidade de Casablanca, 
capital financeira do Marrocos. 
Conheceremos, entre outros 
monumentos, a magnífica Mesquita 
Hassan II, as Praças Mohamed V 
e das Nações Unidas, o mercado 
central, Habbous Quarter (Medina de 
Casablanca), e a área residencial de 
Anfa. Caminharemos pela encosta 
da praia Aïn Diab. Almoço. Jantar.

10º DIA – CASABLANCA / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

11º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.580
US$ 5.190

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Casablanca

Fez

Beni-Mellal

Marrakech
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França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Alemanha
15 dias / 12 noites 

2º DIA – PARIS
Chegaremos ao aeroporto de Paris 
e seguiremos para nosso hotel, 
tendo o restante do dia livre para 
descansar e conhecer o hotel e 
seus arredores, com um passeio 
à pé restaurador. Uma boa noite 
de sono hoje ajudará, e muito, em 
nossa recomposição após o voo, 
para que aproveitemos ao máximo 
está oportunidade única de viagem. 
Jantar.

3º DIA – PARIS
Café da manhã. Começaremos 
nosso dia hoje com um city-tour 
panorâmico desta cidade que é 

1º DIA – SÃO PAULO / PARIS
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, otnde  o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando 
os passageiros para embarque 
com destino a Paris, com escala a 
confirmar.

conhecida como a “Cidade Luz”, 
com duração aproximada de 3 
horas. Esse passeio nos dará uma 
visão geral desta grande metrópole 
da moda e da culinária. Após o 
almoço (não incluído), realizaremos 
uma visita guiada ao Museu do 

Paris

Paris

Operadora
®

Nesta viagem nos dedicaremos a conhecer Paris, a cidade luz, e o sonho de consumo de muitos viajantes. 
Mas não será só isso. Conheceremos também os Países Baixos incluindo também Benelux, Bélgica, Holanda 
e Luxemburgo. Estes países talvez não sejam tão procurados quanto a França, entretanto temos certeza de 
que causarão um impacto tão agradável quanto Paris.
Mas não acaba aí. Visitaremos também um pedacinho da Alemanha, onde veremos Colônia, uma cidade 
medieval que abriga uma das catedrais mais bonitas da Alemanha, bem como o santuário de Schoenstatt, 
dedicado à mãe, rainha e vencedora três vezes admirável.
Venha conosco conferir quão agradável será esta experiência de viagem!
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:

- 5 noites na França
- 2 noites na Bélgica
- 2 noites na Holanda
- 3 noites na Alemanha
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- parte aérea em classe econômica promocional
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- passeios e entradas conforme roteiro
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

ABRIL/2020

®
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Louvre (incluída), incluindo uma 
visita à catedral de Notre Dame. 
Após essa visita retornaremos ao 
hotel para jantar.

4º DIA – PARIS
Café da manhã. Logo após, 
sairemos para Versalhes, cidade 
que fica a 16km de Paris e é 
conhecida no mundo todo por causa 
do Palácio de Versalhes e seus 
jardins. Trata-se de um importante 
monumento da história da França, 
não só por ter sido a cidade dos 
reis, de Luís XIII a Luís XVI, mas 
também porque foi o berço da 
Revolução Francesa. No século 
XVII, o rei Luís XIII encomendou a 
construção de um pavilhão de caça 
onde era então um pequeno vilarejo 
do qual nada se conservou. A cidade 
foi inteiramente transformada por 
vontade do Rei Sol, Luís XIV, que 
nela construiu um dos maiores 
castelos da Europa. No século 
XVIII, a cidade era considerada 
tão moderna que, muito tempo 
depois, já no início do século XX, 
inspirou a construção da cidade de 
Washington, nos Estados Unidos, 
tal como ela é conhecida hoje. O 
suntuoso palácio tem 2.300 salas 
em mais de 63.000m2 de área e 
costuma ser visitado por mais de 
10 milhões de pessoas por ano! 
À tarde visitaremos a igreja da 
Medalha Milagrosa, na Rue du Bac. 
Jantar.

5º DIA – PARIS / BRUGE
Café da manhã. Logo após o café 
da manhã, partiremos com destino a 
Bruge, cidade medieval da Bélgica, 
pitoresca e muito bem preservada. 
Seu centro histórico é Patrimônio 
da Humanidade desde o ano 2.000 
por ser um excelente exemplo de 
assentamento medieval. Apesar 
de ser uma mega cidade turística, 
passa-nos a impressão de ser uma 
cidade muito pacata. Na chegada, 
realizaremos nosso city tour para 
conhecer alguns dos principais 
monumentos da cidade tais como 
o Campanário, a Basílica do Santo 
Sangue, a Igreja de Nossa Senhora 
e o museu do Chocolate. Jantar.

6º DIA – BRUGE / AMSTERDAM
Café da manhã. Hoje 
prosseguiremos nossa viagem para 
Amsterdam. É difícil definirmos o 
que nos chama mais a atenção na 
capital da Holanda: seus canais, 
seus prédios coloridos, a quantidade 
de bicicletas ou o povo com um 
aspecto tão saudável e bonito? 
Quem sabe não seja a resposta 
estar tudo isso, ao mesmo tempo, 
e no mesmo lugar? Hoje teremos a 
oportunidade de dar a nossa opinião 
a este respeito, durante o city tour 
que realizaremos para conhecer esta 
Veneza do Norte. Conheceremos 
o centro da cidade, o Rijksmuseum 
(sem entrada), a Casa de Anne 
Frank (sem entrada) e vamos 
conhecer também algumas das 
tradições holandesas entre as quais 
os realejos gigantes, os moinhos e 
os jardins de tulipas. Jantar.

7º DIA – AMSTERDAM
Café da manhã. Hoje será dia de 
realizarmos um passeio de barco 
pelos canais da cidade e, se o 
tempo o permitir, realizar uma 
visita a Zaanse Schans, mistura 
de fazenda com parque temático 
que marcará nossa memória neste 
que será nosso dia em Amsterdam. 
Aqueles que desejarem terão tempo 
livre para atividades independentes. 
Jantar.

8º DIA – AMSTERDAM / 
BRUXELAS
Café da manhã. A seguir, 
tomaremos novamente a estrada 
com direção à Bélgica, mas desta 
vez com destino a sua capital, 
Bruxelas. Cidade agradável, bonita, 

Palácio de Versalhes

Amsterdam

Bruge

Bruge

Bruxelas
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10º DIA – COLÔNIA / 
SCHOENSTATT / COLÔNIA
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Colônia para seguir até 
o Santuário de Schoenstatt, sede 
do movimento católico mariano 
fundado pelo Padre Joseph 
Kentenich, e seu maior centro. O 
Santuário original é considerado 
um local mariano de peregrinação, 
pois surgiu como uma aliança 
entre o Padre fundador que passou 
vários anos em um campo de 
concentração em Dachau, e a 
Virgem Maria. Lá passaremos o 
dia que será dedicado às visitas 
de caráter religioso onde, existindo 
a possibilidade, participaremos da 
procissão luminosa. Ao final do dia 
retornaremos a Colônia para jantar.

11º DIA – COLÔNIA
Café da manhã. Hoje nosso dia será 

com diversas atrações turísticas e 
que transpira arte. E assim como 
Amsterdam, pertinho de tudo. 
Neste dia realizaremos o nosso 
city tour, para visitar a Grand Place, 
também conhecida como a Praça 
do Mercado, onde todos os eventos 
de Bruxelas acontecem. Ela está 
rodeada de prédios históricos dos 
séculos XV e XVI, mercado de 
flores pelo chão, e restaurantes 
com mesinhas na rua. Nela está 
também o prédio da Prefeitura; um 
colírio para os olhos! Apreciaremos 
também o Boulevard Anspach, uma 
das principais avenidas da cidade, 
com boas lojas e restaurantes, e 
a Rue Du Midi, com muita coisa 
bonita para ser vista. A Basílica 
do Sagrado Coração também fará 
parte de nossa programação. À 
noite, um passeio pelo centro da 
cidade é imperdível. Jantar.

9º DIA – BRUXELAS / BONN / 
COLÔNIA
Café da manhã.  Deixaremos 
então Bruxelas na Bélgica para 
seguir até Colônia na Alemanha. 
Antes de chegar, realizaremos 
uma visita panorâmica à cidade 
de BONN, antiga capital da 
Alemanha Ocidental, antes de sua 
reunificação com a queda do Muro 
de Berlim. Apesar de ter deixado de 
ser capital, não perdeu a característica 
de uma cidade em ascensão. 
Veremos o porque! História e beleza 
se combinarão neste passeio que 
realizaremos hoje. Chegaremos então 
a Colônia para jantar e acomodação.

dedicado à visita desta belíssima 
cidade da Alemanha: Colônia. 
Esta cidade é conhecida não só 
por seu estilo, por seus calçadões 
de cidade antiga, mas também 
e, sobretudo, por sua belíssima 
catedral, que visitaremos após 
nosso city tour. Será um dia para 
relembrar. Retorno ao hotel. Jantar.

Schoenstatt

Bruxelas

Colônia
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Confira nosso
parcelamento sem juros

belíssimas, cidades agradáveis e 
um clima bem ameno, e saberemos 
porque seus habitantes estão 
sempre felizes. Pudera! Não tem 
do que reclamar... No final do dia 
chegaremos a Epernay, a cidade do 
Champagne. Jantar.

13º DIA – EPERNAY / REIMS / 
EPERNAY
Café da manhã. Sairemos então 
para Reims que foi a cidade de 
sagração de todos os reis da 
França. Visitaremos a basílica, 

12º DIA – COLÔNIA / 
LUXEMBURGO / EPERNAY 
(REGIÃO DE CHAMPAGNE)
Café da manhã. A seguir 
prosseguimento da viagem para 
Epernay, visitando no caminho o 
Condado de Luxemburgo, o menor 
país da comunidade Européia. E 
põe menor nisso, pois o país tem 
82km de comprimento, por 57km de 
largura. É tudo. Mas como tamanho 
não é documento, é um dos países 
de maior renda per capita do 
mundo. Some-se a isso paisagens 

a catedral, o arco romano, o 
centrinho e as inúmeras lojas de 
macarrons (com direito a parada). 
E apesar de a França não mais 
ter reis, e ninguém mais acreditar 
em sangue azul, os habitantes da 
região apelaram para outro líquido, 
não azul mas prateado, e que não 
falta em nenhuma comemoração: 
o champanhe. E como não poderia 
deixar de ser, a região continuou 
nobre, mas por outro motivo. Ao final 
do city tour de Reims, seguiremos 
para uma vinícola (Möet & Chandon 
ou Cave Mercier - a definir) para 
conhecermos seu terroir, o método 
de fabricação do Champagne e, ao 
cabo da visita, experimentar esse 
líquido real. Prepare-se para esta 
experiência única. Retornaremos 
então a nosso hotel. Jantar.

14º DIA – EPERNAY / PARIS / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto de Paris 
para embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

15º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.490
US$ 6.410

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Epernay

Luxemburgo Reims
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o maior jardim de flores do mundo. 
Ali passaremos algumas horas 
muito agradáveis a desvendar 
os mistérios desse jardim de 
tulipas e moinhos. Preparem-se 
para conhecer belezas naturais 
incomparáveis. Jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / 
AMSTERDAM
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da  
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Amsterdam, com escala 
a confirmar.

2º DIA – AMSTERDAM
Chegada e traslado a nosso hotel. 
Jantar se o tempo de chegada de 
nosso voo assim o permitir. 

3º DIA – AMSTERDAM
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a uma visita de feira de 
Keukenhof. Conhecida como o 
jardim da Europa, esta atração é 

4º DIA – AMSTERDAM
Café da manhã. É difícil definirmos 
o que nos chama mais a atenção 
na capital da Holanda: seus canais, 
seus prédios coloridos, a quantidade 
de bicicletas ou o povo com um 
aspecto tão saudável e bonito? 
Quem sabe não seja a resposta 
estar tudo isso, ao mesmo tempo, 
e no mesmo lugar? Hoje teremos 
a oportunidade de dar a nossa 
opinião a este respeito, durante 
o city tour que realizaremos para 
conhecer esta Veneza do Norte. 
Conheceremos o centro da cidade, 
o Rijksmuseum (sem entrada), a 
Casa de Anne Frank (sem entrada) 
e vamos conhecer também seus 
canais através de um belíssimo 
passeio de barco. Jantar. 

Holanda, Alemanha e Suíça
20 dias / 17 noites 

Operadora
®

Para quem já conhece o mundo inteiro, ou quase, ficam faltando alguns cantinhos especiais a visitar que, por 
alguma dificuldade que ofereçam – no caso da Suíça, seu custo – acabam ficando por último em nossa lista. 
Eis que, para essas pessoas, desenvolvemos este roteiro. Que acham de nos acompanhar nesta aventura a 
desvendar os mais belos lugares da Suíça, com seus campos verdes, seu território montanhoso (os Alpes) 
e seu desenvolvimento ímpar? Se buscamos recantos dignos de contos de fadas, eis o que encontraremos 
desta feita. E mais, daremos uma passadinha por Keukenhof, aquela feira maravilhosa de flores da Holanda... 
é possível querer um estímulo maior? 

N
os

so
 p

ac
ot

e 
in

cl
ui

:

- 03 noites na Holanda
- 03 noites na Alemanha
- 11 noites na Suíça
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

entre 1º e 07/maio/2020

®

Amsterdam

LançamentoLi&Lu
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5º DIA – AMSTERDAM / COLÔNIA 
/ BONN
Café da manhã. Deixaremos 
Amsterdam logo cedo para 
seguir até a Alemanha, mais 
precisamente, a capital da ex 
Alemanha Ocidental, a belíssima 
e imponente cidade de Bonn. Eis 
que, durante o dia, as surpresas 
ficarão por conta de nossa visita 
a Colonia, e mais precisamente a 
sua imponente catedral construída 
em estilo gótico. Ali almoçaremos, 
ali abusaremos dos chocolates 
Lindt, como em uma prévia do que 
encontraremos na Suíça, mais à 
frente, e dali seguiremos, ao cabo 
da tarde, até Bonn. Jantar.

6º DIA – BONN
Café da manhã. Hoje realizaremos 
uma visita panorâmica à cidade 
de BONN, antiga capital da 
Alemanha Ocidental, antes de 
sua reunificação, com a queda 
do Muro de Berlim. Apesar de ter 
deixado de ser capital, não perdeu 
a característica de uma cidade 
em ascensão. Veremos o porque! 
História e beleza se combinarão 

neste passeio que realizaremos 
hoje. Seguiremos viagem até Bonn 
para nosso jantar e pernoite.

7º DIA – BONN / KOBLENZ / 
SCHOENSTATT / STUTTGART
Café da manhã. Nosso dia será 
longo, mas belíssimo também. 
Deixando Bonn, visitaremos a cidade 
de Koblenz, pela manhã. Suas ruas 
estreitas e românticas, seus jardins 
pitorescos e suas pequenas praças 
para lá de aconchegantes nos 
encantarão, enquanto seus cafés 
nos convocarão a uma celebração 
dos sentidos e da vida. A Praça 
Munzplatz, exibindo a herança 
romana desta cidade fundada no I 
século antes de Cristo, confluência 
dos importantíssimos rios Reno e 
Mosel, será apenas uma parcela 
do que experimentaremos hoje. 
Seguiremos viagem então a 
Schoenstatt, para almoçar no 
Santuário da Mãe Rainha Três 
Vezes Admirável. Ahhh, um pouco 
de espiritualidade nos fará muito 
bem. E é claro, visitaremos o 
santuário também! Seguiremos 

viagem então para Stuttgart, ao 
final de nossa tarde. Almoço.

8º DIA – STUTTGART / ZUG
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Stuttgart pela manhã. 
Centro de indústrias automotivas 
importantes, como a Mercedes e a 
Porsche, esta cidade está à beira 
do Rio Neckar, o que a faz fértil, 
repleta de montanhas, e muitos 
parques. Eis uma cidadezinha 
autenticamente alemã, não tão 
pequenina assim. Após o almoço, 
seguiremos viagem até a cidade de 
Zug, na Suíça. Jantar.

9º DIA – ZUG / ZURICH / ZUG
Café da manhã. Hoje deixaremos 
nosso hotel base em Zug, a visitar 
a capital comercial da Suíça, a 
famosíssima cidade de Zurique. 
Realizaremos ali nosso City tour 
incluindo seus monumentos 
principais e uma passadinha pela 
rua Höhenstrasse, de onde teremos 
vistas maravilhosas dos Alpes, e do 
lago de Zurich. Jantar.

Amsterdam Bonn

Zurich

Colônia

Stuttgart

Schoenstatt
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10º DIA – ZUG / LUCERNA / ZUG
Café da manhã. Hoje será nosso 
dia de visitar Lucerna, mais um 
encanto de cidade Suíça, moderna 
e contemporânea, embora 
preserve o charme de outrora. 
Visitaremos a famosa Ponte da 
Capela, toda em madeira, a Igreja 
dos Jesuítas, dedicada a São 
Francisco Xavier, o Leão morto de 
Lucerna, monumento aos heroicos 
soldados suíços da batalha das 
Tulherias, passearemos pelas ruas 
de compras da cidade e visitaremos 
sua catedral. Retornaremos então 
a Zug para nosso jantar.

11º DIA – ZUG / MONTE TITLIS / 
INTERLAKEN / BERNA
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Zug para visitar o Monte Titlis. 
Façamos aqui uma pausa para uma 
explicação. Nesta montanha foi 
construído um teleférico giratório. 
Imagine só poder conhecer as 
montanhas suíças através dele. Eis 
o que faremos. De lá, seguiremos 
atráves de Interlaken até a capital 
Suíça, Berna. Jantar. 

12º DIA – BERNA
Café da manhã. Que cidade 
charmosa encontraremos. Sua 
rua principal nos oferecerá uma 
vista bucólica da cidade e do 
rio que a cruza. Quer conhecer 
um típico supermercado suíço? 
Impressionante, aqui é o lugar 
certo! Hoje nos divertiremos 
por esta cidade em que Albert 
Einstein desenvolveu a Teoria da 
Relatividade. Conheceremos, entre 
outras atrações, sua prefeitura, 
belíssima, mas sem ingresso. A 
torre do relógio e mais um punhado 
de belos destinos na cidade antiga, 
com seu patrimônio medieval 
inscrito na Unesco. Jantar.

13º DIA – BERNA / GRUYERÈS / 
LAUSANNE / GENEBRA
Café da manhã. Deixaremos a 
cidade de Berna logo cedo para 
seguir viagem até Genebra, a 
cidade das Organizações não 
governamentais, a cidade dos 
órgãos mais importantes do 
concerto das Nações Unidas. Pelo 
caminho, conheceremos a cidade 
de Gruyeres, povoado idílico 

com direito a castelo medieval e 
tudo. Sem ingresso.  Passaremos 
também por Lausanne, capital 
olímpica da Suíça. Jantar em nossa 
chegada a Genebra.

14º DIA – GENEBRA
Café da manhã. O Lago Leman será 
uma de nossas atrações de hoje. 
Ali veremos o JET D’EAU, um jato 
de água de 100 metros de altura. 
Cidade cercada de montanhas, 
Alpes e Jura, tem em sua parte alta 
uma catedral onde se encontra a 
cátedra de Calvino. Visitaremos ela 
também. O relógio de Flores, e a 
rua do bonde (bairro de Jonction), 
excelente para as comprinhas 
suíças, serão outras atrações de 
hoje. Um tour panorâmico nos 
ajudará a conhecer melhor a Onu e 
seus infindáveis órgãos distribuídos 
por esta cidade aristocrática, sede 
europeia da ONU.  Jantar.

15º DIA – GENEBRA / 
MONTREAUX / ZERMATT
Café da manhã. Deixaremos 
Genebra logo cedo para conhecer 
a cidade de Montreaux, capital da 

Monte Titlis Gruyerès

Berna
Lucerna

Lausanne

Genebra
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Riviera Suíça. Ali teremos tempo 
disponível para conhecer essa 
cidade que ganhou fama por seu 
festival de jazz, com seu extenso 
calçadão que liga a cidade ao 
Castelo de Chillon. Quanta beleza 
para um dia de passeio. A arquitetura 
“belle époque” nos acompanhará 
hoje. No final da tarde seguiremos 
viagem de trem a Zermatt, onde 
pernoitaremos. Jantar.

16º DIA – ZERMATT
Café da manhã. Hoje realizaremos 
nosso city tour pela cidade de 
Zermatt. Ali encontraremos a famosa 
montanha de Matterhorn. Trata-se 
da mais famosa montanha suíça, 
aquela que está na embalagem do 
chocolate suíço toblerone. Pense 
em suas fantasias do que serão 
as belezas encontradas na Suíça. 
Reúna tudo isso em um lugar, e terá 
uma ideia do que veremos hoje. Ali 
está a pista de esqui mais alta dos 
Alpes, o sol brilha cerca de 300 dias 
por ano ali, é o lugar que menos 
chove na Suíça e o seu ar é mais 
limpo, pois veículos são proibidos 
por ali desde 1947... Eba! Jantar. 

17º DIA – ZERMATT / TREM 
PANORÂMICO / ST. MORITZ / 
SCHLARIGNA
Café da manhã. Hoje partiremos 
de Zermatt em um belíssimo trem 
panorâmico. Em um percurso de 
cerca de 8 horas, conheceremos os 
vales alpinos entre dois dos mais 
cobiçados vilarejos de montanha 
suíços: Zermatt e St. Moritz. Para 
quem gosta de paisagens idílicas, 
hoje o dia será de alegria suprema. 
Seguiremos viagem no final do dia 
até Schlarigna para nosso jantar e 
acomodação.

18º DIA – SCHLARIGNA / ST. 
MORITZ / SCHLARIGNA
Café da manhã. Hoje conheceremos 
a cidade de St. Moritz. Glamour, 
natureza e ótimos restaurantes nos 
esperam nesta visita de coroação 
desta nossa magnífica aventura 
Suíça.  Jantar.

19º DIA – SCHLARIGNA / DAVOS 
/ ZURICH / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do vôo 
permitir). Seguiremos então viagem 
a Zurich, para tomar nosso voo de 
retorno ao Brasil. Caso o horário 
de nosso voo assim o permita, 
pelo caminho visitaremos a famosa 
cidade de Davos, onde se realiza um 
dos maiores encontros econômicos 
de nosso planeta. Embarque com 
destino a São Paulo, com escala a 
confirmar.

20º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto de São 
Paulo - Guarulhos - e fim de nossos 
serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.990
US$ 8.490

Taxas já incluídas
nossos preços são completos!

St. Moritz

Zermatt

Passeio de Trem

Montreaux
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dos Restauradores, a Praça do 
Rossio, a Baixa Pombalina, a 
Praça do Comércio e o Mosteiro 
dos Jerônimos, construído no 
século XVI, e belíssima igreja 
em estilo manuelino. Visitaremos 
ainda a Torre de Belém, fortaleza 
construída no século XVI e que se 
constitui no emblema turístico da 
capital portuguesa. Veremos ainda 

09/MAI – SÃO PAULO / LISBOA 
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Lisboa, com escala a 
confirmar.

10/MAI – LISBOA
Chegaremos ao Aeroporto da 
Portela, em Lisboa, e seguiremos 
para o nosso Hotel, para 
acomodação. Jantar.

11/MAI  – LISBOA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Lisboa, incluindo a 
Praça Marques de Pombal, a 
Avenida da Liberdade, a Praça 

o Padrão dos Descobrimentos, 
monumento construído em 1960 no 
local de onde partiram as caravelas 
de Pedro Alvares Cabral e Vasco 
da Gama, para as grandes viagens 
dos descobrimentos. Jantar.

12/MAI – LISBOA / ÓBIDOS / 
ALCOBAÇA / BATALHA / FÁTIMA
Café da manhã. Partiremos hoje 
para Fátima, visitando, pelo 
caminho, a principal atração de 
Óbidos: um castelo do século XIII 
que é uma das 7 maravilhas de 
Portugal, e hoje funciona como 
uma pousada. Em Alcobaça 
visitaremos o Mosteiro de Santa 
Maria, tombado como patrimônio 
histórico mundial pela UNESCO e, 
em Batalha, visitaremos o Mosteiro 

Lisboa
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- 8 noites em Portugal
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Portugal com Santiago de Compostela
11 dias / 8 noites

Nesta viagem faremos um passeio por lindas cidades de Portugual, visitando a Cidade do Porto, o mosteiro dos 
Jerônimos e alguns dos principais pontos turísticos de Lisboa, Belmonte, Coimbra e muito mais, incluindo a famosa 
cidade de peregrinação, Santiago de Compostela, na Espanha.

Além disso visitaremos com calma o santuário de Nossa Senhora em Fátima (Portugal) para conhecermos, a 
fundo, este belo lugar escolhido por Nossa Senhora para algumas de suas aparições.

13 de maioem Fátima

C
om
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do as aparições de Nossa Senhora

saída:

09/MAIO/2020

®
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de Santa Maria da Vitória, outra 
das 7 maravilhas de Portugal e 
igualmente patrimônio histórico 
mundial tombado pela UNESCO. 
Chegaremos a Fátima ao cair da 
tarde. Jantar.

13/MAI – FÁTIMA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o Santuário de Fátima, um dos 
principais locais de peregrinação 
do mundo e, nesta cidade tão 
especial para cristãos e católicos, 
ofereceremos nossas orações. 
Preparem-se para um dia de fortes 
emoções, e para entenderem 
porque Fátima é tão especial. À 
noite participaremos da procissão 
das velas. Jantar.

14/MAI – FÁTIMA / BELMONTE
Café da manhã. Hoje partiremos 
para a região da Serra da Estrela, 
famosa pela produção de um dos 
melhores queijos do mundo e 
também a montanha mais alta de 
Portugal, quase na divisa com a 
Espanha, onde, por incrível que 
possa parecer, no inverno neva, 
e muito. É uma região de muitas 
Aldeias Históricas que se constituem 
em vilas típicas com construções 
exclusivamente de pedras. 
Vistaremos Belmonte, terra natal 
de Pedro Alvares Cabral, e onde 
está o Museu do Descobrimento, 
totalmente dedicado à viagem de 
Cabral ao Brasil. A cidade, além 
de nos oferecer uma bela vista 
da região da Serra da Estrela, é 
considerada a mais brasileira de 

Portugal, não pela semelhança 
física, mas pelas alusões ao Brasil. 
Jantar.

15/MAI – BELMONTE / COIMBRA 
/ AVEIRO / PORTO
Café da manhã. Partiremos então 
para a cidade de Coimbra, sede da 
Universidade mais antiga do país. 
A seguir, continuaremos viagem 
até Aveiro, cidade litorânea famosa 
por suas rias e conhecida como a 
Veneza de Portugal. Finalmente, ao 
cabo do dia, chegaremos a nosso 
hotel na Cidade do Porto. Jantar.

16/MAI – PORTO
Café da manhã. Visitaremos 
hoje a parte antiga desta cidade 
classificada como patrimônio 
mundial pela UNESCO. 
Conheceremos a Igreja da Lapa, 
onde se encontra o coração do 
Imperador D. Pedro I e que é 
Catedral do século XII. Faremos 
nosso city tour panorâmico pela 
Avenida dos Aliados, Torre dos 
Clérigos, Avenida da Boa Vista, 
Bairro da Foz, Ponte da Arrábida 
e Ponte de D. Luis. O restante do 
dia será livre para apreciarmos 
o tradicional comercio da “baixa 

portuense”, ou para passearmos de 
barco pelo Rio Douro, vendo dele 
a cidade por um ângulo diferente. 
Jantar.

17/MAI – PORTO / SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / PORTO
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos a cidade do Porto para 
viajar até a cidade de Santiago 
de Compostela, centro religioso 
e de peregrinação que a tantos 
atrai, sobretudo após a descoberta 
do túmulo do apóstolo Tiago, no 
século IX. Visitaremos a Catedral 
e retornaremos à cidade do Porto 
para nosso jantar.

18/MAI – PORTO / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

19/MAI – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.240
US$ 4.840

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Coimbra

Santiago de Compostela
Fátima

Porto
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Avenida da Liberdade, a Praça 
dos Restauradores, a Praça do 
Rossio, a Baixa Pombalina, a Praça 
do Comércio e o Mosteiro dos 
Jerônimos, construído no século XVI, 
e belíssima igreja em estilo manuelino. 
Visitaremos ainda a Torre de Belém, 
fortaleza construída no século XVI e 

09/MAI – SÃO PAULO / LISBOA 
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Lisboa, com escala a 
confirmar.

10/MAI – LISBOA
Chegaremos ao aeroporto da Portela, 
em Lisboa, e seguiremos para o 
nosso Hotel, para acomodação e 
Jantar.

11/MAI – LISBOA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Lisboa, incluindo a 
Praça Marques de Pombal, a 

que se constitui no emblema turístico 
da capital portuguesa. Veremos 
ainda o Padrão dos Descobrimentos, 
monumento construído em 1960 no 
local de onde partiram as caravelas 
de Pedro Alvares Cabral e Vasco da 
Gama, para as grandes viagens dos 
descobrimentos. Jantar.

12/MAI – LISBOA / ÓBIDOS / 
ALCOBAÇA / BATALHA / FÁTIMA
Café da manhã. Partiremos hoje 
para Fátima, visitando, pelo caminho, 
a principal atração de Óbidos: um 
castelo do século XIII que é uma 
das 7 maravilhas de Portugal, e hoje 
funciona como uma pousada. Em 
Alcobaça visitaremos o Mosteiro 

Lisboa

Espanha, Portugal e França II
visitando Fátima, Lourdes e Santiago de Compostela

17 dias / 14 noites
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- 8 noites em Portugal
- 4 noites na Espanha
- 2 noites na França
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Nossa história se preenche precipuamente com cultura e religião e, nesta oportunidade, realizaremos uma viagem 
que casará, com harmonia e destreza, esses dois elementos centrais em nossas vidas. Conheceremos os principais 
Santuários Marianos da Europa, em Fátima - Portugal - e em Lourdes - na França - enquanto regaremos nossa 
aventura com muita cultura adquirida em nossas visitas às cidades de Madrid e Barcelona, do Porto e de Lisboa, 
de Ávila e de Andorra la Vella, entre tantas outras belezas que conheceremos. Sim, será uma aventura, regada a 
bom vinho e gastronomia impecável, com belíssimas surpresas, arquitetônicas e naturais, a apreciarmos ao longo 
de nossa caminhada. Vamos embarcar nessa nova experiência juntos?

13 de maioem Fátima

C
om

em
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do as aparições de Nossa Senhora

saída:

09/MAIO/2020

®
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de Santa Maria, tombado como 
patrimônio histórico mundial pela 
UNESCO e, em Batalha, visitaremos 
o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 
outra das 7 maravilhas de Portugal 
e igualmente patrimônio histórico 
mundial tombado pela UNESCO. 
Chegaremos a Fátima ao cair da 
tarde. Jantar.

13/MAI – FÁTIMA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o Santuário de Fátima, um dos 
principais locais de peregrinação 
do mundo e, nesta cidade tão 
especial para cristãos e católicos, 
ofereceremos nossas orações. 
Preparem-se para um dia de fortes 
emoções, e para entenderem 
porque Fátima é tão especial. À noite 
participaremos da procissão das 
velas. Jantar.

14/MAI – FÁTIMA / BELMONTE
Café da manhã. Hoje partiremos para 
a região da Serra da Estrela, famosa 
pela produção de um dos melhores 
queijos do mundo e também a 
montanha mais alta de Portugal, 

quase na divisa com a Espanha, 
onde, por incrível que possa parecer, 
no inverno neva, e muito. É uma 
região de muitas Aldeias Históricas 
que se constituem em vilas típicas 
com construções exclusivamente de 
pedras. Vistaremos Belmonte, terra 
natal de Pedro Alvares Cabral, e onde 
está o Museu do Descobrimento, 
totalmente dedicado à viagem de 
Cabral ao Brasil. A cidade, além de 
nos oferecer uma bela vista da região 
da Serra da Estrela, é considerada 
a mais brasileira de Portugal, não 
pela semelhança física, mas pelas 
alusões ao Brasil. Jantar.

15/MAI – BELMONTE / COIMBRA / 
AVEIRO / PORTO
Café da manhã. Partiremos então 
para a cidade de Coimbra, sede da 
Universidade mais antiga do país. 
A seguir, continuaremos viagem 
até Aveiro, cidade litorânea famosa 
por suas rias e conhecida como a 
Veneza de Portugal. Finalmente, ao 
cabo do dia, chegaremos a nosso 
hotel na Cidade do Porto. Jantar.

16/MAI – PORTO
Café da manhã. Visitaremos hoje a 
parte antiga desta cidade classificada 
como patrimônio mundial pela 
UNESCO. Conheceremos a Igreja 
da Lapa, onde se encontra o coração 
do Imperador D. Pedro I e que é 
Catedral do século XII. Faremos 
nosso city tour panorâmico pela 
Avenida dos Aliados, Torre dos 
Clérigos, Avenida da Boa Vista, Bairro 
da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte 

de D. Luis. O restante do dia será 
livre para apreciarmos o tradicional 
comercio da “baixa portuense”, ou 
para passearmos de barco pelo Rio 
Douro, vendo dele a cidade por um 
ângulo diferente. Jantar.

17/MAI – PORTO / SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / PORTO
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos a cidade do Porto para 
viajar até a cidade de Santiago 
de Compostela, centro religioso 
e de peregrinação que a tantos 
atrai, sobretudo após a descoberta 
do túmulo do apóstolo Tiago, no 
século IX. Visitaremos a Catedral e 
retornaremos à cidade do Porto para 
nosso jantar.

18/MAI – PORTO / ÁVILA / MADRI
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para Madri, capital da 
Espanha e cidade aristocrática, 

Coimbra

Santiago de Compostela

Fátima

Fátima

Porto
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21/MAI – LOURDES
Café da manhã. Depois de termos 
visitado Fátima e Santiago de 
Compostela, Lourdes será o ponto 
alto de nossa viagem. A cidade, 
localizada aos pés dos Pirineus, 
cresceu em torno da gruta onde 
Nossa Senhora apareceu 18 
vezes para Bernadette Soubirous. 
Nosso dia será dedicado a visitar o 
Santuário. À noite, os que desejarem, 
terão a oportunidade de participar da 
famosa procissão das velas. Jantar.

22/MAI – LOURDES / ANDORRA / 
BARCELONA
Café da manhã. Partiremos logo cedo 
com destino à cidade de Barcelona, 
de volta à Espanha. No caminho, 
passaremos por Andorra Vieja, capital 
do principado de Andorra e que fica 
no alto dos Pirineus entre a França 
e a Espanha, local interessantíssimo 
e de colonização anterior à era 
cristã. A cidade, moderna, abriga 
hoje um paraíso fiscal de compras, 
e belíssimas e renomadas estações 
de esqui europeias. Chegaremos a 
Barcelona no final do dia para nosso 
jantar.

passando no caminho pela cidade 
de Ávila, para uma visita desta 
belíssima cidade medieval, rodeada 
por 2.500 metros de muralhas, e 
terra natal de Santa Teresa de Jesus 
de Ávila, fundadora das Carmelitas 
Descalças, e Doutora da Igreja. Ao 
chegarmos a Madri, após o check 
in no hotel, estaremos prontos para 
nosso jantar. 

19/MAI – MADRI
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta belíssima 
metrópole, moderna, e capital cultural 
de uma das línguas mais faladas no 
mundo; o espanhol. Faremos nosso 
city tour panorâmico pela cidade 
visitando a Praça do Oriente, a Praça 
de Espanha com o monumento a 
Cervantes, a Gran Via, a Porta de 
Alcalá, o Parque Del Retiro, a Porta 
do Sol e a Cidade Universitária. 
Será um dia repleto de atividades e 
com lugares muito pitorescos para 
conhecermos. Jantar.

20/MAI – MADRI / ZARAGOZA / 
LOURDES
Café da manhã. Hoje viajaremos 
para Lourdes, parando no caminho 
para almoçar em Zaragoza, e ali 
visitar a magnífica Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar com suas 
onze cúpulas de azulejo colorido. 
Continuaremos então até a cidade de 
Lourdes, na França, cidade esta que 
abriga um dos Santuários Marianos 
mais populares do mundo, e cidade 
que recebe mais de seis milhões de 
peregrinos por ano. Jantar.

23/MAI – BARCELONA
Café da manhã. Hoje conheceremos 
esta que é uma das mais vibrantes 
e descoladas cidades da Europa, 
por seu cosmopolitismo, por sua 
gastronomia, por sua moda e, 
principalmente, pelas obras de Antoni 
Gaudi, grande artista e arquiteto que 
trabalhou quase que exclusivamente 
em Barcelona e seus arredores, 
impondo sua marca com a construção 
daquele que é hoje considerado o 
principal símbolo da capital Catalã: 
o Templo Expiatório da Sagrada 
Familia. Visitaremos também a Praça 
da Catalunha, as famosas Ramblas, 
a Catedral, o Bairro Gótico e o 
Palácio de La Generalitat, símbolo 
da identidade política da Catalunha. 
A tarde será livre para curtirmos a 
cidade e nos preparar para o retorno 
ao Brasil, descansados e renovados 
na fé. Almoço.

24/MAI – BARCELONA / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

25/MAI – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.
Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.590
US$ 6.290

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Lourdes

Madri

Barcelona



97Singapura

Singapura: uma das melhores
qualidades de vida do mundo!!!

roteiro detalhado na página 68
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Clavadistas, lançando-se ao 
mar desde a quebrada (ingresso 
incluído), será nosso espetáculo do 
dia. Retorno ao hotel e restante do 
dia livre. Almoço e jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / CIDADE DO 
MÉXICO / ACAPULCO
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde  o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando 
os passageiros no embarque com 
destino a Acapulco, com escala a 
confirmar.

2º DIA – ACAPULCO
Chegada e traslado ao hotel para 
acomodação. Jantar, se o horário 
do vôo permitir.

3º DIA – ACAPULCO 
Café da manhã. Admirar  a 
apresentação dos  famosos 

4º DIA – ACAPULCO / TAXCO
Café da Manhã. Hoje deixaremos 
nosso hotel por volta das 10:00 
horas para realizar um mini tour 
de compras por Acapulco. Após o 
almoço, seguiremos viagem para 
Taxco, onde visitaremos a igreja de 
Santa Prisca. Almoço e jantar.

5º DIA – TAXCO
Café da manhã. Dedicaremos nosso 
dia a visitar esta cidade, repleta 
de igrejas barrocas, palácios e 
mansões centenárias, e também 
conhecida como a “Cidade da 
Prata” pelas centenas de joalherias 
especializadas. Hospedagem.

México Completo: Acapulco, Taxco, Cuernavaca, 
Cidade do México, Teotihuacan, Cancun,

Chichen Itza e Mérida
15 dias / 12 noites 
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- 2 noites em Acapulco
- 2 noites em Taxco
- 2 noites na Cidade do México
- 4 noites em Cancun
- 2 noites em Mérida
- acomodação em hotéis categorias: luxo e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- café da manhã todos os dias
- 7 almoços e 7 jantares incluídos, conforme programa abaixo* / **
- todas as visitas descritas no roteiro já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem
* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Não é possível conhecer o mundo sem variar um pouco nossos destinos. Desenvolvemos este roteiro especialmente 
para aqueles passageiros interessados em conhecer um pouco da cultura de nossos companheiros mexicanos, na 
América Latina. Ele nos permitirá conhecer praias paradisíacas no mar do Caribe, mas não só isso. Conheceremos 
também lugares históricos únicos tais como as pirâmides do Sol e da Lua na Cidade do México.

saída:

MAIO/2020

®

Acapulco
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6º DIA – TAXCO / CUERNAVACA / 
CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Cidade do México 
será nosso destino de hoje. No 
caminho, visitaremos Cuernavaca, 
a cidade da eterna primavera e 
sua catedral, uma das mais antigas 
construções coloniais do México. E 
o México, por sua colonização, é rico 
deste tipo de construção. À tarde 
chegaremos na Cidade do México, 
onde faremos uma visita panorâmica 
guiada pela cidade, começando 
pelo centro histórico. Visitaremos 
“o Zócalo”, a catedral e o palácio 
nacional, onde poderemos admirar 
os famosos murais de Diego Rivera. 
Seguiremos pela avenida Reforma, 
até o museu de antropologia. 
Seguiremos, então, para o hotel 
para acomodação.

7º DIA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Sairemos em 
excursão para as pirâmides de 
Teotihuacan e basílica de Guadalupe. 
Nosso passeio terá duração de 5 
horas, e começará com uma visita 
à basílica, local de peregrinação 
de milhares de mexicanos e 
extrangeiros. Seguiremos em 
direção ao norte da cidade, até as 
pirâmides de Teotihuacan, onde 
visitaremos as pirâmides do Sol e 
da Lua, o Templo de Quetzalcoatl 

e as Fortalezas. Lá teremos tempo 
livre para quem desejar subir até o 
topo das pirâmides. E aqui vale uma 
nota. Observe bem a conformação 
das pirâmides do Sol e da Lua. Você 
ficará impressionado ao compará-
las às pirâmides de Chichen-Itza, em 
Cancun. O desgaste, as formas, a 
impressão, enfim, uma experiência 
de contrastes única. Retornaremos 
ao hotel.

8º DIA – CIDADE DO MÉXICO / 
CANCUN
Café da manhã. Em horário oportuno 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a Cancun. 
Chegada em Cancun e traslado ao 
hotel para acomodação. Jantar.

9º DIA – CANCUN
Café da manhã. Dia livre para 
aproveitarmos, e muito, nosso hotel  
em Cancun. Será um dia maravilhoso 
na praia, para nos recuperarmos de 
nosso vôo. Almoço e jantar incluídos.

10º DIA – CANCUN
Café da manhã. Dia livre para 
atividades independentes, onde 
poderemos aproveitar as belíssimas 
praias da região e usufruir de toda 
a infra estrutura de nosso resort. 
Almoço e jantar incluídos.

11º DIA – CANCUN
Café da manhã. Dia livre para 
atividades independentes, e para 
prosseguir com o aproveitamento 
de nosso resort, e das belíssimas 
praias da região. Almoço e jantar 
incluídos.

12º DIA – CANCUN / CHICHEN 
ITZA / MÉRIDA
Café da manhã. Sairemos em direção 
a Mérida, passando por Chichen Itza, 
o mais importante centro cerimonial 
da cultura maia, localizado a leste 
da cidade de Mérida. Chichen Itza 
é notável pela magnitude de seus 
edifícios. A construção da pirâmide 
de Kukulkan pode ser interpretada 

Cuernavaca

Cidade do México

Cidade do México

Cancun
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mosaicos e máscaras de Chac, o 
deus da chuva. Almoço incluído. 
Retorno a Mérida.

14º DIA – MÉRIDA / CIDADE DO 
MÉXICO / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 

como símbolo do calendário maia. 
Outros edifícios importantes que 
veremos são o jogo de pelota, 
o templo dos tabuleiros, a casa 
colorada, o caracol, o observatório 
e o mercado. Após o almoço (que 
hoje está incluído), seguiremos até 
Mérida, cidade fundada em 1.542 
por Francisco de Montejo e que, 
junto a quase toda a península de 
Yucatán, permaneceu virtualmente 
isolada até a metade do século XX. 
A avenida Montejo é uma das mais 
agradáveis de Mérida, e uma ótima 
opção para passear. As antigas 
casas do tipo francês permanecem, 
como testemunhas da época dos 
barões do henequen (fibra natural), 
que tiveram seu auge no princípio do 
século XIX. Acomodação.

13º DIA – MÉRIDA / UXMAL / 
KABAH / MÉRIDA
Café da manhã. Hoje faremos um 
passeio à zona arqueológica de 
Uxmal, onde o estilo arquitetônico 
Puuc alcançou seu apogeu. Entre 
os mais importantes edifícios, 
encontram-se: a pirâmide, o 
quadrilátero das freiras, o palácio do 
governador, o templo dos Chenes, 
a praça das Pombas, a casa da 
Tartaruga e a pirâmide Maior. 
Todos estes são exemplos artísticos 
da cultura maia. Um dos mais 
interessantes edifícios é o Codz-
Poo, que exibe em sua fachada, 

embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

15º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo - Guarulhos - e fim de 
nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima  viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.590
US$ 6.490

Taxas já incluídas
nossos preços são completos!

Uxmal

Chichen Itza

Mérida
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Aurora Boreal: um dos mais belos 
espetáculos da natureza!

consulte-nos sobre este roteiro
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Itália, Áustria, Suíça, França e Alemanha
18 dias / 15 noites 

museu do Vaticano, praça e basílica 
de São Pedro e capela Sistina pela 
manhã. Após o almoço faremos 
city tour panorâmico da cidade de 
Roma, incluindo a basílica de São 

1º DIA – SÃO PAULO / ROMA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Roma, com escala a confirmar.

2º DIA – ROMA
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado para o hotel. Jantar.

3º DIA – ROMA
Café da manhã. Hoje visitaremos o 

Paulo Extramuros, basílica de São 
João de Latrão, Foros Romanos 
e muito mais. À noite poderemos 
passear pelas ruas da “Cidade 
Eterna”. Jantar.

4º DIA – ROMA / ASSIS
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a um passeio à pé pela 
cidade de Roma. Para chegarmos 
ao início dele, tomaremos o 
metrô (bilhete não incluído). E 
aí começaremos nossa festa da 
beleza, arte e compras. Ao final da 
tarde seguiremos viagem até Assis. 
Jantar.

Operadora
®
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:

- 9 noites na Itália
- 2 noites na Áustria
- 2 noites na Suíça
- 2 noites na Alemanha
- acomodação em hotéis categoria: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- passeios e entradas conforme roteiro
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Vaticano

Este roteiro foi desenvolvido para lhe apresentar alguns dos pontos mais belos da Itália, como Roma, cidade 
eterna, Assis e Cássia, perólas da Umbria,  a Toscana, representada especialmente pelas cidades de Florença, 
Montalcino, Lucca e Pisa, e Veneza, como não poderia deixar de ser. De lá, seguiremos para a belíssima cidade 
austríaca de Innsbruck, cidade de esqui, cidade de história, cidade de charme. Na Suíça, conheceremos a 
charmosa cidade de Lucerna; na França, a cidade de Estrasburgo e, na Alemanha, a cidade universitária de 
Heidelberg.

Prepare-se para uma aventura inesquecível conosco!

saída:

MAIO/2020

®
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5º DIA – ASSIS
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos a basílica de São 
Francisco de Assis (local onde 
está enterrado o Santo, e um dos 
principais santuários cristãos do 
mundo), a igreja de Santa Clara, 
a basílica de Santa Maria dos 
Anjos e a Porciúncula. Pela tarde, 
seguiremos viagem a Cássia, para 
conhecer a cidade de Santa Rita, 
o mosteiro em que viveu e sua 
belíssima história. Retorno a Assis 
e jantar.

6º DIA – ASSIS / SIENA
Café da manhã. Pela manhã 
deixaremos a cidade de Assis, na 
região da Umbria, região de bons 
azeites, para seguir em direção 
à famosa região da Toscana, a 
região dos vinhos e do lazer, mais 
precisamente para a cidade de 
Siena. Em Siena realizaremos 
nosso city tour para visitar esta 
que é uma das mais belas cidades 
medievais da Itália. É nela que 
acontece o Palio, a famosa corrida 

de cavalos em volta de uma praça 
medieval. Visitaremos a catedral, a 
igreja de São Domenico, a piazza 
Del Campo, a parte antiga da 
cidade e muito mais. Jantar.

7º DIA – SIENA / MONTALCINO / 
SIENA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a Baco. O deus do vinho 
será lembrado pois percorrermos a 
região da Itália que abriga a Meca 
do Vinho, a cidade de Montalcino, 
de onde vem o tão famoso vinho 
Brunello di Montalcino. Teremos 
tempo para uma degustação sem a 
qual nosso dia não seria completo. 
Ao final do dia retornaremos a 
Siena para nosso pernoite. Almoço.

8º DIA – SIENA / FLORENÇA / 
LUCCA
Café da manhã. Pela manhã 
seguiremos viagem com destino 
à bela cidade de Florença. 
Passaremos pela “viale dei Colli” 
e pela “piazza Michelangelo,” de 
onde admiraremos inesquecível 
vista da cidade. Conheceremos a 
Catedral de Santa Maria das Flores, 
com sua cúpula de Brunelleschi 
(um dos símbolos mais famosos de 
Florença, e a quarta maior igreja da 
Europa). Visitaremos o Campanário 
(obra do grande mestre Giotto), 
o Batistério, com suas célebres 
portas de bronze e, entre elas, 
“As Portas do Paraíso”. Veremos 
ainda a “piazza della Signoria,” 
dominada pelo imponente “Palazzo 

Vecchio” (um dos mais importantes 
exemplos de palácios medievais 
na Itália), a Igreja da Santa Cruz 
(sem ingresso), a Academia - 
galeria que abriga o famoso Davi 
de Michelangelo (sem ingresso), 
a Ponte Vecchio, e muitos outros 
lugares que deixarão lembranças. 
Após este city tour seguiremos 
viagem a Lucca, também na 
Toscana, aonde pernoitaremos. 
Jantar.

9º DIA – LUCCA / PISA / LUCCA
Café da manhã. Nossa manhã 
dedicaremos a um city tour pela 
cidade de Lucca. Medieval, com 
aspecto bucólico, e encerrando 
uma belíssima catedral, Lucca nos 
presenteará com uma outra visão 
desta mesma região das artes, que 
é a Toscana. À tarde, visitaremos a 
cidade de Pisa, para conhecer a tão 
linda quanto famosa Torre de Pisa. 
Preparem-se pois esta vista não 
se esquece em uma vida. Ao cabo 
do dia retornaremos a Lucca para 
nosso jantar.

Siena Pisa

Florença

Montalcino

Cássia
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telhado de ouro - varanda do antigo 
palácio da família real - da rua 
Maria Teresa, veremos o famoso 
Café Sacher e veremos a coluna 
de Santa Ana, entre muitos outros 
locais de interesse. Passaremos 
pelas ruas de Innsbruck nova para 
conhecer o Rio Inn, que dá nome 
à cidade, e pelo caminho veremos 
a Igreja de São Nicolau, o Papai 
Noel... A beleza e o charme desta 
cidade hão de nos conquistar hoje. 
Jantar.

10º DIA – LUCCA / PÁDUA / 
VENEZA
Café da manhã. Pela manhã 
continuaremos nossa viagem 
com destino a Veneza e, no 
caminho, visitaremos a Basílica 
de Santo Antônio de Pádua, o 
Santo Portugues. Na chegada, 
conheceremos esta magnífica 
cidade que é Veneza. Passaremos 
pela “piazza San Marco” (símbolo e 
centro da vida pública da cidade), 
pela basílica de San Marco, 
veremos o palácio Ducal (moradia 
dos Doges), passaremos pela Ponte 
dos Suspiros, que liga o palácio 
e as “Prigione Nuove” (antigas 
prisões construídas no século XV) 
e veremos a Ponte de Rialto, entre 
tantos outros locais inesquecíveis. 
Acomodação e jantar.

11º DIA – VENEZA / INNSBRUCK
Café da manhã. Manhã livre para 
aproveitarmos a cidade de Veneza 
e nela almoçarmos. No início da 
tarde, seguiremos nossa viagem 
para a Áustria com destino à 
cidade de Innsbruck. Chegada, 
acomodação e jantar.

12º DIA – INNSBRUCK
Café da manhã. Nosso dia será 
dedicado à visitação da magnífica 
cidade de Innsbruck, capital do 
Tirol. Teremos visita de seu centro 
histórico, da catedral, do famoso 

13º DIA – INNSBRUCK / 
EINSIEDELN / LUCERNA
Café da manhã. Logo de manhã 
seguiremos nossa viagem com 
destino a Lucerna e, no caminho, 
passaremos por Einsiedeln, maior 
centro de peregrinação da Suíça, 
para visitar o magnífico mosteiro 
barroco beneditino, construído 
no século X. Chegada a Lucerna, 
acomodação e jantar. Aqueles mais 
dispostos, após o jantar, poderão 
sair para tomar um café ou um 
chocolate quente nesta cidade que 
é uma das mais belas cidades da 
Suíça.

14º DIA – LUCERNA
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos a cidade de Lucerna, 
com suas charmosas pontes, e a 
principal delas – ponte da Capela 
- a igreja dos Jesuítas, concluída 
em 1.666 em estilo barroco, tendo 
como padroeiro São Francisco 
Xavier, “O Leão Morto de Lucerna,” 
monumento aos heróicos soldados 
suíços da batalha de Tuilleries, 
entre outros, passearemos pelas 
ruas de compras da cidade, e 
visitaremos sua catedral. Restante 
da tarde livre para apreciar este 
paraíso suíço. Jantar.

Einsiedeln
Pádua

Innsbruck

Veneza
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Alemanha, ao longo de um vale 
coberto por generosa vegetação, 
esta cidade abriga prédios, ruas, 
pontes e todo o conjunto parece 
perfeitamente integrado ao meio 
ambiente, transformando em um 
prazer, a exploração de cada 
recanto desta cidade, com direito à 
descoberta de novas vistas durante 
a caminhada. Cidade romântica 
por natureza, abriga importante 
campos universitário e é lembrada 
pelos alemães como a cidade em 
que nos apaixonamos. Sim, diz o 
velho ditado “Ich habe mein Hertz in 
Heidelberg verloren,” ou apaixonei-
me em Heidelberg. Desde 1300 
esta cidade é considerada a origem 
da ciência e da cultura germânicas, 
além de ser considerada também 
como a cidade mais romântica do 
país, e ter sido preservada durante 
a guerra. Jantar.

15º DIA – LUCERNA / 
ESTRASBURGO / HEIDELBERG
Café da manhã. Hoje visitaremos 
Estrasburgo, na França, na região 
da Alsácia. Uma das características 
mais marcantes de cidadezinhas 
alsacianas como esta, são suas 
ruelas estreitas e tortuosas, 
extremamente charmosas com 
seus cafés, restaurantes e canais. 
Lá fica hoje a sede atual do 
parlamento Europeu. Visitaremos 
seu centro histórico e sua catedral, 
e aproveitaremos um pouco de seu 
charme francês. Seguiremos até 
a Alemanha, nosso último destino 
desta viagem. Jantar.

16º DIA – HEIDELBERG
Café da manhã. Realizaremos 
nosso city tour por essa belíssima 
cidade alemã. Localizada às 
margens do rio Neckar, na 

17º DIA – HEIDELBERG / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

18º DIA – SÃO PAULO
Chegada no aeroporto internacional 
de São Paulo, Guarulhos, e fim de 
nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.700
US$ 6.830

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Estrasburgo

Heidelberg

Lucerna
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3º DIA – AMARANTE
Café da manhã. A seguir, iniciaremos 
nossa visita desta belíssima cidade 

de Amarante, conhecida por seus 
doces conventuais, e também 
por abrigar nossa queridíssima 
paróquia de São Gonçalo de 
Amarante. Sim, não por outra 
razão, escolhemos esta cidade 
como nosso primeiro destino 
nesta aventura! Seguiremos então 
viagem para a região das vinícolas 
de Pinhão e Peso da Régua, para 
uma visita encantadora. Preparem-
se para conhecer a região vinícola 
mais linda de Portugal! Almoço. E 
que refeição teremos!!! Ao cabo do 
dia, retornaremos a Amarante para 
pernoite.

1º DIA – SÃO PAULO / PORTO
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a cidade do Porto, com 
escala a confirmar.

2º DIA – PORTO / AMARANTE
Chegada ao aeroporto, recepção e 
sequência de nossa viagem até a 
cidade de Amarante, nosso destino 
hoje. Se chegarmos a tempo, este 
será nosso primeiro jantar em solo 
português.

Operadora
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:

- 04 noites em Portugal
- 03 noites na Espanha
- 09 noites na França
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão em todo o roteiro (café da manhã e jantar)* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Queridos amigos, viajantes Lielu, que tal embarcarmos em uma aventura de viagem espiritualizada, a visitar 
Santiago de Compostela (local que encerra o túmulo do apóstolo Thiago, maior), Garabandal com Covadonga 
(Santuário de Aparição de Nossa Senhora do Carmo, na Espanha), Lourdes (Santuário de Aparição de Nossa 
Senhora, na França) e, de lambuja, conhecer as vinícolas da Ribeiro do Douro, em Pinhão e Régua, em 
Portugal, e as vinícolas de Bordeaux, mais importante região vinícola da França? Bem, e que tal dizer que isso 
será o pano de fundo de uma linda viagem mais completa por Portugal, Espanha e França, incluindo até os 
Castelos do Vale do Loire, e a Cidade Luz, Paris? Ahhh, que dizer de passar por São Gonçalo do Amarante, e 
por Lisieux, de Santa Terezinha do Menino Jesus? Voilà: ficou pronta nossa mais nova aventura!!!

Espiritualidade, enogastronomia e muito lazer
Portugal, Espanha e França

19 dias / 16 noites

Amarante

LançamentoLi&Lu

saída:

JUNHO/2020

®
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4º DIA – AMARANTE / PORTO
Café da manhã. Voltaremos à cidade 
do Porto, para conhecer a que é, 
talvez, a cidade mais charmosa de 
Portugal. Montanhosa e acidentada, 
foi construída em níveis, tendo ao 
norte o Oceano Atlântico, e à sua 
margem, o Rio Douro, com uma 
belíssima Foz. Conheceremos a 
Ribeira, e uma de suas Caves de 
Vinho do Porto. Preparem-se para 
um jantar inesquecível às margens 
da Ribeira do Douro!

5º DIA – PORTO
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia à cidade do Porto. Belas 
caminhadas, algumas comprinhas, 
paisagens lindas e, se o tempo 
permitir, uma passadinha por 
Matosinhos, para conhecermos 
a praia que nossos irmãos 
portugueses aproveitam por lá. 
Jantar.

6º DIA – PORTO / SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Aproveitaremos 
nossa manhã na Avenida de Santa 
Catarina e, logo após nosso almoço, 
seguiremos viagem para Santiago 
de Compostela. Em lá chegando, 
seguiremos para o hotel e nosso 
jantar.

7º DIA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Acordaremos 
hoje em solo espanhol, mais 
precisamente no extremo 
Noroeste da Espanha. Ali, bem 
na pontinha do território espanhol, 
onde portugueses e espanhóis 
acreditavam encontrar-se o “finis 
terra”, lugar onde acabava a terra, 
encontraremos a tão famosa cidade 
de São Thiago Maior. Santiago 
de Compostela abriga, desde os 
séculos X / XI, a belíssima catedral 
construída para abrigar o corpo do 
Apóstolo de Jesus. Ali tanta gente fez 
peregrinação, buscando respostas 
existenciais. Hoje faremos nós, 
nossa peregrinação por ali. 
Preparem-se! E com a experiência 
espiritual, conheceremos também 
uma cidade graciosa, e rica em 
História. Jantar.

8º DIA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / GARABANDAL
Café da manhã. Deixaremos nosso 
hotel logo após o café da manhã, 
para seguir viagem a Garabandal, 
centro de peregrinação católico da 
Espanha. Lá, em 1961, a Virgem 
Santíssima apareceu a 4 meninas 
de 11 e 12 anos. Chegaremos ao 
final da tarde. Jantar.

9º DIA – GARABANDAL / 
LOURDES
Café da manhã. Deixaremos 
nosso hotel logo após o café da 
manhã, para realizar nossa visita 
ao Santuário de Garabandal. Após 
o almoço, prosseguiremos viagem 
a Lourdes, cruzando a fronteira 
com a França, para conhecer esta 
que é uma cidade especialíssima, 
repleta de belezas naturais e rico 
valor espiritual. Lá, Nossa Senhora 
apareceu a Santa Bernardette 
Soubirous, e nós buscaremos beber 
dessa espiritualidade mariana 
única. Jantar.

10º DIA – LOURDES
Café da manhã. Depois de termos 
visitado São Gonçalo do Amarante,  
Santiago de Compostela e 
Garabandal, Lourdes será o ponto 
alto de nossa viagem. A cidade, 
localizada aos pés dos Pirineus, 
cresceu em torno da gruta onde 
Nossa Senhora apareceu 18 
vezes para Bernadette Soubirous. 
Nosso dia será dedicado a visitar 
o Santuário. À noite, os que 

Região das Vinícolas

Porto

Santiago de Compostela

Garabandal
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desejarem terão a oportunidade de 
participar da famosa procissão das 
velas. Jantar.

11º DIA – LOURDES / BORDEAUX
Café da manhã. Recarregados 
espiritualmente por nossa 
passagem por Lourdes, é 
hora de diversão. Seguiremos 
rumo ao norte, para a região 
vinícola mais famosa da França: 
Bordeaux. Preparem-se para 
mais uma experiência enológica 
e gastronômica extraordinária! E 
para conhecer esta graciosa cidade 
francesa. Jantar.

12º DIA – BORDEAUX
Café da manhã. A seguir, visitaremos 
a cidade que, apesar de pequena, é 
linda e o maior patrimônio mundial 
urbano da UNESCO. É também 
o porto mais antigo da França. 
Vamos visitar a Catedral de Santo 
André, que impressiona por sua 
grandeza, com mais de 120 metros 

de comprimento, em estilo gótico 
e com uma arquitetura incrível. 
Veremos o Grand Théâtre, um dos 
pontos turísticos mais visitados 
da cidade, que abriga a Ópera 
Nacional e a Cia. Nacional de Ballet. 
Conheceremos a Place Royal com 
um magnífico espelho d’água e 
outros pontos de interesse. Jantar.

13º DIA – BORDEAUX / TOURS
Café da manhã. A seguir, partiremos 
rumo norte, para a região do Vale 
do Rio Loire. Lá encontraremos 
os mais importantes Castelos 
Franceses da Idade Média, alguns 
dos quais, visitaremos. Preparem-
se para conhecer o mundo da 
aristocracia Francesa medieval. 
Jantar.

14º DIA – TOURS
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia às visitas dos Castelos 
do Vale do Loire. Esta região 
impressiona os mais sofisticados 
viajantes do mundo, e os brinda 
com sua elegância ímpar. Um dos 
castelos que visitaremos hoje, com 
entrada, será o Castelo de Amboise, 
localizado em uma belíssima parte 
do vale do Rio Loire, e com vistas 
paradisíacas a partir de sua torre. 
Lá veremos o túmulo de Leonardo 
Da Vinci, ao lado de onde ele viveu 
seus últimos anos... Porque será 
que ele escolheu justamente esse 
lugar? Será mais um dia especial. 
Jantar.

15º DIA – TOURS / LISIEUX / 
PARIS
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para nosso último destino 
nesta viagem; a belíssima Cidade 
Luz, Paris. Mas antes de nos 
dirigirmos para lá, que tal darmos 
uma passadinha por Lisieux, a 
conhecer o Santuário que abriga 
o corpo incorrupto de Santa 
Terezinha. Dizia ela: “Vivo sem viver 
em mim, e tão alta vida espero,  
que morro porque não morro.” Eis 
a sobremesa espiritual de nosso 
itinerário, que experimentaremos 
hoje: a espiritualidade de Santa 
Terezinha! A seguir, continuaremos 
viagem a Paris. Jantar.

16º DIA – PARIS
Café da manhã. Hoje realizaremos 
nosso passeio pela cidade de Paris, 
que merece nosso tempo e atenção. 
Conheceremos a Torre Eiffel (sem 
subida), o Rio Sena através de 
um passeio de barco delicioso 
que faremos por ele, e que nos 
apresentará toda essa cidade, em 
arquitetura e beleza, e em história 
também. Visitaremos o Hotel des 
Invalides, a avenida de Champs 
Elysees, o Arco do Triunfo e muito 
mais. Conheceremos o Museu 
do Louvre por fora, e, se o tempo 
permitir, o visitaremos por dentro 
também. E para balancear nosso 
programa um pouco, terminaremos 
o dia no Quartier Latin, ou bairro 
latino, para jantar, e também para 
algumas comprinhas.

Lourdes

Bordeaux Tours

Lisieux
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17º DIA – PARIS
Café da manhã. Este será nosso 
dia de despedida. Portanto, 
programação especial vai requerer! 
Após conhecer a parte da cidade, 
em City tour, ainda não vista no 
dia anterior, seguiremos até a 
região boêmia de Montmartre 
para passar a tarde, e apreciar um  
jantar inesquecível. Hummmm, 
que delícia!!! Mas não será só o 

jantar que experimentaremos, mas 
teremos também uma das mais 
belas vistas da Cidade de Paris, a 
vista de cima da Igreja do Sagrado 
Coração, Sacre Coeur. Preparem-
se para uma tarde e noite especiais, 
e uma despedida em alto estilo 
desta aventura! Jantar.

18º DIA – PARIS / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 

vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

19º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.980
US$ 7.480

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

ParisParis

Paris
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2º DIA – ISTAMBUL
Chegada em Istambul e traslado ao 
hotel para acomodação. Jantar (se 
o horário de chegada permitir).

3º DIA – ISTAMBUL
Café da manhã. Faremos um 
passeio de dia inteiro por esta 
maravilhosa cidade, única no mundo 
que está em dois continentes (tem 
um pé na Europa e outro na Ásia). 
A basílica de Santa Sofia, o museu 
Topkapi, a mesquita Azul, a torre 
Gálata e a mesquita de Suleiman 
são algumas das grandes surpresas 
que esta cidade turca, de origem 
grega, reserva para nos mostrar. 
Visitaremos o bazar de especiarias 
e retornaremos ao hotel. Jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São Paulo, 
em Guarulhos, onde o representante 
da Lielu Turismo estará auxiliando 
os passageiros, para embarque com 
destino a Istambul, com escala a 
confirmar.

4º DIA – ISTAMBUL / CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer o Gran Bazar, 
com tempo para passear e fazer 
algumas compras. Seguiremos 
com um cruzeiro pelo Bósforo. 
Em horário oportuno tomaremos 
nosso vôo com destino a Kayseri. 
Continuaremos até a região da 
Capadócia. Jantar.Istambul

Istambul

Grécia e Turquia com Capadócia I
18 dias / 15 noites 
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- 6 noites na Turquia
- 6 noites de cruzeiro
- 3 noites na Grécia
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa a bordo do navio (café da manhã, almoço e jantar)*
- meia pensão nos dias sem cruzeiro, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Conhecer o Oriente é o sonho de muitos. Ali a arte se distingue claramente da arte ocidental que conhecemos; 
o mesmo acontece com a gastronomia, a culinária, a arquitetura, e porque não dizer o mesmo do mundo da 
história e da cultura? Sim, ali encontramos parte do berço de nossa civilização em ciências variadas; e sim, dali 
aprendemos muita coisa que aplicamos por aqui de forma diferente. Talvez seja por essas razões que o Oriente 
nos fascina tanto. E quando unimos esse mundo cultural às belezas naturais que visitaremos neste passeio, ele 
se torna a escolha derradeira de muitos. Vamos conhecer a Grécia e a Turquia juntos?

saída:

JUNHO/2020

®
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5º DIA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visitaremos 
esta região, com sua paisagem 
fantástica e exuberante, formada 
pela lava dos vulcões Erciyas e 
Hasan, cerca de 3 mil anos atrás. 
Visitaremos a cidade subterrânea 
de Ozkonak o Kaymakli, utilizada 
pelas comunidades cristãs para se 
protegerem dos ataques árabes. 
À tarde, visitaremos os mosteiros 
e capelas bizantinas do vale de 
Goreme, esculpidas nas rochas e 
decorados com afrescos do século 
X. Jantar.
(Neste dia, os que desejarem, 
poderão realizar um passeio 
opcional de balão pela manhã se as 
condições climáticas o permitirem).

6º DIA – CAPADÓCIA / ANKARA
Café da manhã. Hoje conheceremos 
a fortaleza de Uchisar e Avanos, 
povoado de centros artesanais 
e de tecelagens. Na seqüencia, 
viajaremos para Ankara, capital 
administrativa da Turquia. Jantar.

7º DIA – ANKARA / ISTAMBUL
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos o mausoléu de Ataturk, 
fundador da Turquia moderna. 
Seguiremos, então, viagem de volta 
a Istambul. Jantar.

8º DIA – ISTAMBUL / CRUZEIRO
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos para o 
porto para embarque no cruzeiro 
de 6 noites. Durante o cruzeiro 
teremos pensão completa a bordo 
(bebidas não incluídas). A seguir, 
apresentaremos as ilhas que 
constam do itinerário do cruzeiro 
selecionado. Entretanto, reserva-se 
o navio o direito de alterar a ordem 
e os destinos de seu itinerário. 
Portanto, é possível que haja 
alteração neste itinerário inicial.

9º DIA – CRUZEIRO – KUSADASI 
/ ÉFESO
Pensão completa a bordo. A primeira 
parada de hoje será Kusadasi, ainda 
na Turquia, local próximo de onde se 
encontra a Casa da Virgem Maria 
(visitada pelo Papa Bento XVI, e 
onde ele rezou recentemente a 
Santa Missa). Também visitaremos 
as ruínas de Éfeso.

10º DIA – CRUZEIRO – SANTORINI
Pensão completa a bordo. A parada 
de hoje será em Santorini, ilha onde 
foi gravada a novela “Belíssima” da 
rede Globo. A ilha foi escolhida por 
seus cenários deslumbrantes, e 
também porque, segundo consta, 
a ilha pode ter sido o lendário 
continente perdido da Atlântida.

11º DIA – CRUZEIRO – CRETA / 
RHODES
Pensão completa a bordo. A 
primeira parada de hoje será em 
Heraklion, na ilha de Creta, que foi o 
centro da civilização Minóica 3.000 
anos atrás. A segunda parada será 

Capadócia Creta

KusadasiCapadócia

Ankara

Santorini
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14º DIA – CRUZEIRO – ATENAS
Café da manhã a bordo, antes 
do desembarque. Seguiremos do 
porto para uma visita pela cidade 
e em seguida para o hotel para 
acomodação. Restante da tarde 
livre para atividades independentes. 
Jantar.

15º DIA – ATENAS
Café da manhã. Sairemos para 
uma visita da cidade incluindo a 
Acrópolis (que muitos consideram o 
clímax de uma viagem à Europa), o 
Partenon, o Erecteion e o teatro de 
Dionísio, entre outros. Tarde livre. 
Jantar.

16º DIA – ATENAS
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu da Acrópolis, onde, durante 
algumas horas, conheceremos 
um pouco da história deste lugar. 

Visitaremos ainda o jardim da 
Amália, o bairro de Plaka, veremos, 
se possível, a troca da guarda 
no Parlamento, e finalmente 
seguiremos para um jantar típico.

17º DIA – ATENAS / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar. 

18º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

Duplo:
Individual:

US$ 6.470
US$ 7.750

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Atenas

AtenasMykonos

na ilha de Rhodes, conhecida pelo 
Colosso de Rhodes, mas que possui 
também uma Acrópolis com uma 
vista lindíssima.

12º DIA – CRUZEIRO – SYMI
Pensão completa a bordo. Hoje 
pararemos na ilha de Simy que, 
na mitologia grega, era o local de 
nascimento das Graças.

13º DIA – CRUZEIRO – CHIOS / 
MYKONOS
Pensão completa a bordo. Primeira 
parada de hoje é na ilha de Chios, 5ª 
maior ilha da Grécia e que é conhecida 
como o único lugar do mundo que 
se extrai a resina de misk, utilizado 
em cosméticos e na culinária. Nossa 
segunda parada será em Mykonos 
para desfrutar desta ilha, famosa por 
sua incomparável beleza.

Symi

Rhodes
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Japão - A terra do Sol nascente!
consulte-nos sobre este roteiro



114

Queridos Amigos,

Sim estivemos trabalhando, e temos novidades! É hora de levá-los a conhecer o Reino Unido. Temos ouvido muito 
falar do Reino Unido, por conta de sua saída da União Européia, mas bem mais interessante que isso, será visitar 
a belíssima e cosmopolita cidade de Londres, com sua arquitetura típica, e com seus belíssimos jardins, com 
seus monumentos extraordinários tais como o Big Ben e o Parlamento, a London Eye e o Rio Tâmisa. Sim, será 
bem mais interessante visitar as cidades universitárias de Cambridge e Oxford, bem como a cidade dos Beattles, 
Liverpool! Será enormemente mais interessante conhecer a Escócia, sua natureza exuberante e, é claro, os filhos 
dessa pátria, os variados tipos de whisky escocês, em suas mais variadas destilarias! Que tal embarcar nesta nova 
aventura com os amigos da Lielu?

Inglaterra, Escócia e País de Gales
18 dias / 15 noites

3º DIA – CARDIFF / SALISBURY / 
STONEHENGE / CARDIFF
Café da manhã. Partiremos logo 
após nosso café da manhã em 
direção a Salisbury, antiga cidade 
medieval, onde faremos uma visita 
panorâmica para conhecer sua 
formosa Catedral. Seguiremos até 
Stonehenge, a ver o impressionante 
círculo de pedras de lá, famoso 
pois, com 5.000 anos de idade, é 
considerado um dos monumentos 
mais enigmáticos da humanidade. 
Retornaremos ao final do dia a 
Cardiff para jantar e pernoitar.

1º DIA – SÃO PAULO / LONDRES
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros no 
embarque com destino a Londres, 
com escala a confirmar.

2º DIA – LONDRES / CARDIFF
Chegada ao aeroporto, recepção e 
prosseguimento de nossa viagem 
até Cardiff, capital do País de Gales 
desde 1955. Chegada ao hotel para 
alojamento e jantar.

4º DIA – CARDIFF / OXFORD
Café da manhã. Visita de Cardiff, que 
tem a maior parte de suas atrações 
turísticas localizadas no coração da 
cidade, razão pela qual faremos o 
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- 8 noites na Inglaterra
- 2 noites no País de Gales
- 5 noites na Escócia
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- Passeio no Snowdon Mountain Railway (trem de montanha)
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

AGOSTO/2020

Salisbury

®
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passeio caminhando. Veremos o 
Cardiff Market, um prédio vitoriano 
com o telhado de vidro que abriga 
o mercado da cidade, o Castelo de 
Cardiff, a principal atração turística 
da cidade e o Bute Park, em torno 
do castelo. Passearemos por 
Cardiff Bay, local muito aprazível e 
que abriga inúmeros restaurantes, 
onde poderemos almoçar. A tarde, 
prosseguimento para Oxford, 
cidade que abriga uma das 
faculdades mais conceituadas do 
mundo. Também é conhecida por 
servir de cenário para filmes de 
Harry Potter. Abracadabra! Jantar.

5º DIA – OXFORD / STRATFORD-
UPON-AVON / CHESTER / 
LIVERPOOL
Café da manhã. Hoje 
prosseguiremos para Stratford-
upon-Avon, onde conheceremos 
a casa de Shakespeare, o 
escritor inglês, e continuaremos 
para Chester, pequena cidade 
amuralhada e linda, que teve 
origem em uma fortaleza romana há 
mais de 2000 anos, com restos de 
termas públicas, de uma Catedral 

também muito interessante, e com 
suas ruas formadas por casas em 
estilo Tudor. Ao cabo de nosso 
dia, prosseguiremos até Liverpool 
– cidade dos Beatles, onde 
pernoitaremos. Jantar.

6º DIA – LIVERPOOL / SNOWDON 
MOUNTAIN RAILWAY / 
CAERNARFON / SNOWDONIA / 
LIVERPOOL
Café da manhã. Hoje retornaremos 
ao País de Gales, pertencente 
ainda ao Reino Unido... Visitaremos 
o Parque Nacional de Snowdonia 
e, em Llamberis, subiremos por 
um trem de montanha – Snowdon 
Mountain Railway – até o topo 
da montanha, onde poderemos 
apreciar as excelentes vistas da 
região. E haja beleza natural! 
Seguiremos então para Caernarfon, 
onde apreciaremos o Castelo mais 
famoso e impressionante da região, 
datado do século XIII, que fazia 
parte de um conjunto de 8 castelos 
conhecidos como “Iron Ring”, ou 
anel de ferro. Regressaremos a 

Liverpool, atravessando o Parque 
Nacional, e passando pelas 
montanhas de Cumbria. Jantar.

7º DIA – LIVERPOOL / REGIÃO 
DOS LAGOS / GRETNA GREEN / 
GLASGOW
Café da manhã. Visitaremos esta 
cidade que, no início dos anos 60, 
era pouco mais que uma cinzenta 
cidade portuária da Inglaterra. 
Entretanto, associada a quatro 
simpáticos cabeludos, mudou a 
história da música, e da cidade 
também. Depois de Londres, talvez 
seja a cidade da Inglaterra mais 
visitada por estrangeiros. A cidade 
se divide em três áreas turísticas 
básicas: o centro tradicional, com 
sua rua peatonal concentrando o 
comércio, a seguir Mathew Street 
e adjacências, onde fica o famoso 
Cavern Club, região que forma a 
Beatlelandia, e finalmente a região 
portuária, conhecida como Albert 
Docks, onde fica o principal símbolo 
arquitetônico da cidade: o Liver 
Building, e também a prefeitura. 
Partiremos então rumo ao norte, 
passando pela região dos Lagos, 
até a fronteira com a Escócia, em 
Gretna Green (cidade famosa por 
seus casamentos). Chegaremos 
a Glasgow. Esta é a maior cidade 
da Escócia, e é também um dos 
mais antigos assentamentos da 
Europa. Trata-se de uma cidade 
extremamente dinâmica, e um dos 
mais influentes polos comerciais do 
mundo. Jantar.

Oxford

Liverpool

Cardiff

Região dos lagosCaernarfon
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8º DIA – GLASGOW
Café da manhã. Visitaremos 
Glasgow hoje. Teremos a 
oportunidade de ver sua Catedral, a 
Grande Mesquita Central, as belas 
vistas da Universidade, a Câmara 
Municipal, George Square, e muito 
mais! Jantar.

9º DIA – GLASGOW / HIGHLANDS
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para Highlands, as terras 
altas, passando no caminho por 
Loch Lomond, Fort William, Lago 
Ness e Inverness, a maior cidade 
do norte da Escócia, e capital das 
Terras Altas, local de muitas lendas 
e tradições. É uma cidade pequena 
e tranquila, cortada pelo Rio Ness, 
mas cheia de histórias para contar.  
Acomodação em hotel da região e 
jantar.

10º DIA – HIGHLANDS / 
PITLOCHRY / STIRLING / 
EDIMBURGO
Café da manhã. Após nosso café 
da manhã revigorante, seguiremos 
para Pitlochry, onde visitaremos 
uma destilaria de whisky, com 
direito a prova! Ahhh, que alegria 

será!!! Continuaremos então, 
como nosso nível alcólico o 
permitir, até Stirling, cidade famosa 
pelas guerras da Independência. 
Visitaremos o Castelo de Stirling 
e prosseguiremos até Edimburgo. 
Jantar.

11º DIA – EDIMBURGO
Café da manhã. Hoje nosso 
dia será dedicado à cidade de 
Edimburgo. Conheceremos a 
Royal Mile, como são conhecidas 
as ruas que formam a principal 
via do centro histórico, o lendário 
castelo, o Palácio de Holyrood 
house, o antigo Parlamento, a sede 
dos Tribunais, New Town, National 
Gallery,  Carlton Hill - uma das sete 
colinas  convertida em “acrópole” 
ao construírem vários monumentos 
que recordam os de Atenas, 
comemorativos das vitórias sobre 
Napoleão – e muito mais! Jantar.

12º DIA – EDIMBURGO / 
JEDBURGH / DURHAM / YORK
Café da manhã. Deixaremos 
Edimburgo para trás, a seguir 
viagem até Jedburgh, onde 

visitaremos as ruínas de uma 
Abadia Beneditina. Seguiremos 
então para Durham, para visitar 
sua belíssima Catedral. E então 
chegaremos ao Condado de York, 
nosso destino para hoje. Jantar.

13º DIA – YORK
Café da manhã. Hoje visitaremos 
esta bela cidade de origem romana, 
com uma rica história ligada aos 
vikings e saxões – imaginem só a 
mistura! - e cortada pelo Rio Ouse. 
Veremos a maior Catedral gótica 
da Grã-Bretanha, conhecida como 
York Minster, um dos principais 
ícones da cidade, que levou mais 
de 250 anos para ficar pronta, ainda 
no final do século XV. É também 
uma das mais bonitas da Europa. 
Veremos a região conhecida como 
Shambles, com um monte de 
lojinhas legais e cafés. Visitaremos 
Clifford’s Tower, Micklegate - o 
mais importante entre os diversos 
portões da cidade, pois guardava a 
estrada que os ligava a Londres e 
por onde passavam reis e rainhas - 
e muito mais. Jantar.

Highlands

Glasgow

Stirling

Edimburgo

Durham

York
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Confira nosso
parcelamento sem juros

14º DIA – YORK / CAMBRIDGE / 
LONDRES
Café da manhã. Nossa viagem 
hoje nos apresentará a pequena 
cidade universitária de Cambridge, 
pequena, entretanto famosa, 
considerada um dos melhores 
conjuntos em estilo Tudor da Grã 
Bretanha: Trinity College, Queens 
College, Igreja de Santa Maria, 
e outros lugares importantes 
serão nosso objetivo de hoje. E, 
ao cabo de nosso dia, finalmente 
chegaremos a Londres! Jantar.

15º DIA – LONDRES
Café da manhã. Hoje nosso dia 
será dedicado à visita da cidade 
de Londres. Símbolo do que foi o 
Império Britânico, esta metrópole 
cosmopolita, ao mesmo tempo 
aristocrática e alternativa, nos 
mostrará quão belo pode ser 
reunir história e modernidade, 
tanto em belezas naturais, quanto 
naquelas feitas por mãos humanas! 
Conheceremos o Parlamento, 
mais conhecido como Palácio 
de Westminster, a Abadia de 
Westminster, que é templo mais 
antigo e famoso da cidade, a Torre 
de Londres, onde ficam as “joias da 
coroa”, o Palácio de Buckingham, 
se possível com a troca da guarda, 
St. Paul’s Cathedral, a segunda 
maior do mundo - atrás apenas da 
Basilica de São Pedro, em Roma - 
o Big Ben – aquele relógio famoso 
que conhecemos de filmes - a 

Tower Bridge, ponte mais famosa 
da cidade, o London Eye, a roda 
gigante que se transformou em um 
dos ícones da cidade, o Palácio 
de Kesington, Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square, Covent Garden, 
The Shard, o arranha-céu mais alto 
da União Européia – em vias de 
mudança... - e muito mais. Jantar.

16º DIA – LONDRES / 
CANTERBURY / LONDRES
Café da manhã. Hoje continuaremos 
nosso passeio por Londres 
e visitaremos tudo o que não 
conseguimos ontem. Seguiremos 
então para Canterbury onde 
visitaremos sua Catedral, um dos 
mais antigos e mais conhecidos 

templos do Cristianismo na 
Inglaterra. Jantar.

17º DIA – LONDRES / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

18º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.690
US$ 7.890

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Cambridge

Canterbury

Londres
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Itália - Roma, Assis, Cássia, Siena, Montalcino, 
Florença, Lucca, Pisa, Pádua e Veneza

12 dias / 9 noites 

3º DIA – ROMA
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu do Vaticano, praça e basílica 
de São Pedro e capela Sistina pela 
manhã. Após o almoço faremos 
city tour panorâmico da cidade de 
Roma, incluindo a basílica de São 
Paulo Extramuros, basílica de São 
João de Latrão, Foros Romanos 
e muito mais. À noite poderemos 
passear pelas ruas da “Cidade 
Eterna”. Jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / ROMA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Roma, com escala a confirmar.

2º DIA – ROMA
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado para o hotel. Jantar.

4º DIA – ROMA / ASSIS
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a um passeio à pé pela 
cidade de Roma. Para chegarmos 
ao início dele, tomaremos o 
metrô (bilhete não incluído). E 
aí começaremos nossa festa da 
beleza, arte e compras. Ao final da 
tarde seguiremos viagem até Assis. 
Jantar.

Roma Vaticano Assis

Quem é que nunca desejou passar suas férias na Itália? Pois é, eis aqui a oportunidade. Neste roteiro nós nos 
propomos a lhes apresentar a Itália do norte.
Começando por Roma, na região do Lazio, seguindo para Assis e Cássia, na Umbria, passando por uma linda 
parte da Toscana, e nela incluindo visitas à Pisa, Florença, Lucca e Montalcino, e, enfim, chegando à Pádua, e 
depois Veneza, no Veneto. Esta viagem de sonhos nos apresentará o que há de melhor na Itália!
Vamos embarcar juntos nela?

Operadora
®
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:

- 9 noites na Itália
- acomodação em hotéis categorias: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

SETEMBRO/2020

®
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Passaremos pela “viale dei Colli” 
e pela “piazza Michelangelo,” de 
onde admiraremos inesquecível 
vista da cidade. Conheceremos a 
Catedral de Santa Maria das Flores, 
com sua cúpula de Brunelleschi 
(um dos símbolos mais famosos de 
Florença, e a quarta maior igreja da 
Europa). Visitaremos o Campanário 
(obra do grande mestre Giotto), 
o Batistério, com suas célebres 
portas de bronze e, entre elas, 
“As Portas do Paraíso”. Veremos 
ainda a “piazza della Signoria,” 
dominada pelo imponente “Palazzo 
Vecchio” (um dos mais importantes 
exemplos de palácios medievais 
na Itália), a Igreja da Santa Cruz 
(sem ingresso), a Academia - 
galeria que abriga o famoso Davi 
de Michelangelo (sem ingresso), 
a Ponte Vecchio, e muitos outros 
lugares que deixarão lembranças. 
Após este city tour seguiremos 
viagem a Lucca, também na 
Toscana, aonde pernoitaremos. 
Jantar.

5º DIA – ASSIS
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos a basílica de São 
Francisco de Assis (local onde 
está enterrado o Santo, e um dos 
principais santuários cristãos do 
mundo), a igreja de Santa Clara, 
a basílica de Santa Maria dos 
Anjos e a Porciúncula. Pela tarde, 
seguiremos viagem a Cássia, para 
conhecer a cidade de Santa Rita, 
o mosteiro em que viveu e sua 
belíssima história. Retorno a Assis 
e jantar.

6º DIA – ASSIS / SIENA
Café da manhã. Pela manhã 
deixaremos a cidade de Assis, na 
região da Umbria, região de bons 
azeites, para seguir em direção 
à famosa região da Toscana, a 
região dos vinhos e do lazer, mais 
precisamente para a cidade de 
Siena. Em Siena realizaremos 
nosso city tour para visitar esta 
que é uma das mais belas cidades 
medievais da Itália. É nela que 
acontece o Palio, a famosa corrida 
de cavalos em volta de uma praça 

medieval. Visitaremos a catedral, a 
igreja de São Domenico, a piazza 
Del Campo, a parte antiga da 
cidade e muito mais. Jantar.

7º DIA – SIENA / MONTALCINO / 
SIENA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a Baco. O deus do vinho 
será lembrado pois percorrermos a 
região da Itália que abriga a Meca 
do Vinho, a cidade de Montalcino, 
de onde vem o tão famoso vinho 
Brunello di Montalcino. Teremos 
tempo para uma degustação sem a 
qual nosso dia não seria completo. 
Ao final do dia retornaremos a 
Siena para nosso pernoite. Almoço.

8º DIA – SIENA / FLORENÇA / 
LUCCA
Café da manhã. Pela manhã 
seguiremos viagem com destino 
à bela cidade de Florença. 

Siena

Assis Florença

Florença

Montalcino

Cássia
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10º DIA – LUCCA / PÁDUA / 
VENEZA
Café da manhã. Pela manhã 
continuaremos nossa viagem 
com destino a Veneza e, no 
caminho, visitaremos a Basílica 
de Santo Antônio de Pádua, o 
Santo Portugues. Na chegada, 
conheceremos esta magnífica 
cidade que é Veneza. Passaremos 
pela “piazza San Marco” (símbolo e 
centro da vida pública da cidade), 
pela basílica de San Marco, 
veremos o palácio Ducal (moradia 
dos Doges), passaremos pela Ponte 
dos Suspiros, que liga o palácio 
e as “Prigione Nuove” (antigas 
prisões construídas no século XV) 
e veremos a Ponte de Rialto, entre 
tantos outros locais inesquecíveis. 
Acomodação e jantar.

9º DIA – LUCCA / PISA / LUCCA
Café da manhã. Nossa manhã 
dedicaremos a um city tour pela 
cidade de Lucca. Medieval, com 
aspecto bucólico, e encerrando 
uma belíssima catedral, Lucca nos 
presenteará com uma outra visão 
desta mesma região das artes, que 
é a Toscana. À tarde, visitaremos a 
cidade de Pisa, para conhecer a tão 
linda quanto famosa Torre de Pisa. 
Preparem-se pois esta vista não 
se esquece em uma vida. Ao cabo 
do dia retornaremos a Lucca para 
nosso jantar.

11º DIA – VENEZA / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

12º DIA – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços.

Pádua

Veneza

Veneza

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.380
US$ 4.980

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Pisa

Lucca
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consulte-nos sobre este roteiro
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Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia
20 dias / 17 noites 

2º DIA – ROMA
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado para o hotel. Jantar.

3º DIA – ROMA
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu do Vaticano, praça e basílica 
de São Pedro e capela Sistina pela 
manhã. Após o almoço faremos 
city tour panorâmico da cidade de 
Roma, incluindo a basílica de São 
Paulo Extramuros, basílica de São 
João de Latrão, Foros Romanos 
e muito mais. À noite poderemos 
passear pelas ruas da “Cidade 
Eterna”. Jantar.

4º DIA – ROMA / ASSIS
Café da manhã. Hoje dedicaremos 

1º DIA – SÃO PAULO / ROMA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Roma, com escala a confirmar.

nosso dia a um passeio à pé pela 
cidade de Roma. Para chegarmos 
ao início dele, tomaremos o 
metrô (bilhete não incluído). E 
aí começaremos nossa festa da 
beleza, arte e compras. Ao final da 
tarde seguiremos viagem até Assis. 
Jantar.

Assis

Vaticano

Neste roteiro teremos duas gratas surpresas:

A primeira ficará por conta de conhecer uma boa parte da Itália do norte. Começaremos nosso passeio em Roma e subiremos, 
através da Toscana, para chegar a Veneza, a cidade dos canais. Prepare-se, pois esta cidade costuma impressionar.

A segunda surpresa, não menos importante, ficará por conta de nossa visista à costa oeste do mar Adriático. Nela 
veremos não só a Croácia como também a Bósnia Herzegovina e Medjugorje. Região de beleza natural exótica, 
os Balcas nos apresentarão uma paisagem completamente diferente daquela que teremos visto na Itália. 

Operadora
®
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:

- 9 noites na Itália
- 5 noites na Croácia
- 3 noites na Bósnia
- acomodação em hotéis categorias: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

SETEMBRO/2020

®
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vista da cidade. Conheceremos a 
Catedral de Santa Maria das Flores, 
com sua cúpula de Brunelleschi 
(um dos símbolos mais famosos de 
Florença, e a quarta maior igreja da 
Europa). Visitaremos o Campanário 
(obra do grande mestre Giotto), 
o Batistério, com suas célebres 
portas de bronze e, entre elas, 
“As Portas do Paraíso”. Veremos 
ainda a “piazza della Signoria,” 
dominada pelo imponente “Palazzo 
Vecchio” (um dos mais importantes 
exemplos de palácios medievais 
na Itália), a Igreja da Santa Cruz 
(sem ingresso), a Academia - 
galeria que abriga o famoso Davi 
de Michelangelo (sem ingresso), 
a Ponte Vecchio, e muitos outros 
lugares que deixarão lembranças. 
Após este city tour seguiremos 
viagem a Lucca, também na 
Toscana, aonde pernoitaremos. 
Jantar.

9º DIA – LUCCA / PISA / LUCCA
Café da manhã. Nossa manhã 
dedicaremos a um city tour pela 
cidade de Lucca. Medieval, com 
aspecto bucólico, e encerrando 
uma belíssima catedral, Lucca nos 
presenteará com uma outra visão 
desta mesma região das artes, que 
é a Toscana. À tarde, visitaremos a 
cidade de Pisa, para conhecer a tão 
linda quanto famosa Torre de Pisa. 
Preparem-se pois esta vista não 
se esquece em uma vida. Ao cabo 
do dia retornaremos a Lucca para 
nosso jantar.Florença

Lucca

5º DIA – ASSIS
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos a basílica de São 
Francisco de Assis (local onde 
está enterrado o Santo, e um dos 
principais santuários cristãos do 
mundo), a igreja de Santa Clara, 
a basílica de Santa Maria dos 
Anjos e a Porciúncula. Pela tarde, 
seguiremos viagem a Cássia, para 
conhecer a cidade de Santa Rita, 
o mosteiro em que viveu e sua 
belíssima história. Retorno a Assis 
e jantar.

6º DIA – ASSIS / SIENA
Café da manhã. Pela manhã 
deixaremos a cidade de Assis, na 
região da Umbria, região de bons 
azeites, para seguir em direção 
à famosa região da Toscana, a 
região dos vinhos e do lazer, mais 
precisamente para a cidade de 
Siena. Em Siena realizaremos 
nosso city tour para visitar esta 
que é uma das mais belas cidades 
medievais da Itália. É nela que 

acontece o Palio, a famosa corrida 
de cavalos em volta de uma praça 
medieval. Visitaremos a catedral, a 
igreja de São Domenico, a piazza 
Del Campo, a parte antiga da 
cidade e muito mais. Jantar.

7º DIA – SIENA / MONTALCINO / 
SIENA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a Baco. O deus do vinho 
será lembrado pois percorrermos a 
região da Itália que abriga a Meca 
do Vinho, a cidade de Montalcino, 
de onde vem o tão famoso vinho 
Brunello di Montalcino. Teremos 
tempo para uma degustação sem a 
qual nosso dia não seria completo. 
Ao final do dia retornaremos a 
Siena para nosso pernoite. Almoço.

8º DIA – SIENA / FLORENÇA / 
LUCCA
Café da manhã. Pela manhã 
seguiremos viagem com destino 
à bela cidade de Florença. 
Passaremos pela “viale dei Colli” 
e pela “piazza Michelangelo,” de 
onde admiraremos inesquecível 

Siena

Assis

Montalcino
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11º DIA – VENEZA / LJUBLJANA 
/ ZAGREB
Café da manhã. Deixaremos 
Veneza cedo com destino a 
Zagreb, passando pelo caminho 
por Ljubljana, a capital da Slovênia, 
com sua atmosfera tranquila de 
cidade pequena, medieval e rústica. 
Lagos e florestas compõem nosso 
caminho. Em nossa chegada a 
Zagreb, realizaremos um giro pela 
cidade e seguiremos para nosso 
hotel para jantar e acomodação.

12º DIA – ZAGREB
Café da manhã. Pela manhã 
realizaremos um city tour de Zagreb, 
a capital da Croácia e cidade 
belíssima por sua arquitetura, que 
reflete a grandiosidade do antigo 
Império Austro-Húngaro. Veremos 
a Praça e Catedral de São Marcos – 
não a de Veneza, já vista – o prédio 
do Parlamento e a torre medieval 
de Lotrscak. Visitaremos esta 
catedral neo-gótica fantástica por 
dentro e por fora e conheceremos a 
parte antiga desta cidade. Teremos 
então tempo livre para visitar 
as pitorescas lojinhas do lugar. 
Retornaremos a nosso hotel para 
jantar e acomodação.

10º DIA – LUCCA / PÁDUA / 
VENEZA
Café da manhã. Pela manhã 
continuaremos nossa viagem 
com destino a Veneza e, no 
caminho, visitaremos a Basílica 
de Santo Antônio de Pádua, o 
Santo Portugues. Na chegada, 
conheceremos esta magnífica 
cidade que é Veneza. Passaremos 
pela “piazza San Marco” (símbolo e 
centro da vida pública da cidade), 
pela basílica de San Marco, 
veremos o palácio Ducal (moradia 
dos Doges), passaremos pela Ponte 
dos Suspiros, que liga o palácio 
e as “Prigione Nuove” (antigas 
prisões construídas no século XV) 
e veremos a Ponte de Rialto, entre 
tantos outros locais inesquecíveis. 
Acomodação e jantar.

13º DIA – ZAGREB / PLITVICE 
LAKES / SPLIT
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Zagreb com destino a 
Split, passando por Plitvice Lakes. 
Este parque é ligado por diversas 
cachoeiras, cercado por floresta 
e pontes de madeira. Um sonho 
para qualquer amante da natureza. 
Declarado patrimônio mundial pela 
Unesco, este parque apresenta um 
milagre da natureza, e um banho 
de beleza para nossos olhos. 
Renovados pela vista seguiremos 
viagem a Split, cidade de praia 
onde pernoitaremos. Jantar.

14º DIA – SPLIT / MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour por Split, para 
conhecer as praias do mar Adriático 
neste pedacinho da Europa. 
Almoçaremos e seguiremos viagem 
a Medjugorje. O caminho não é 
longo de forma que lá chegaremos 
antes do final da tarde. Na chegada, 
seguiremos para nosso hotel para 
contemplação, descanso e jantar.

Plitvice Lakes

Ljubljana

SplitVeneza Zagreb

Pisa
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17º DIA – SARAJEVO / 
DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Sarajevo cedo, para seguir a 
Dubrovnik, o ponto final de nossa 
aventura. Lá realizaremos nosso 
city tour para visitar a cidade 
antiga de Dubrovnik, com seu 
“casco”. Encontraremos vistas 
deslumbrantes, e assimilaremos 
uma arquitetura única, em ambiente 
artístico de opulência cultural. 
Jantar e acomodação.

18º DIA – DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje o dia será 
livre para que cada um decida que 
passeio realizará nesta cidade ou 
região, que marcará o final de nossa 
aventura. Alguns poderão optar por 

15º DIA – MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta cidade 
localizada na Bósnia Herzegóvina. 
Aqui teria havido uma aparição 
de Nossa Senhora a um grupo 
de crianças, em 1981. Graças a 
tal aparição, um pequeno vilarejo 
transformou-se em local de 
peregrinação do mundo inteiro. 
E embora tal aparição não seja 
reconhecida pela Igreja Católica, 
esta paisagem bucólica nos 
remeterá à contemplação. Região 
de natureza extremamente bela, 
este é um lugar para recarregarmos 
nossas baterias, à espera de nossa 
seqüência de viagem. Jantar e 
acomodação.

16º DIA – MEDJUGORJE / 
MOSTAR / SARAJEVO
Café da manhã. Deixaremos 
Medjugorje cedo, para que 
possamos chegar logo a Mostar, uma 
linda cidade medieval encantadora, 
parcialmente destruída pela guerra 
da Bósnia, mas reconstruída e onde 
visitaremos a Igreja de São Pedro 
e São Paulo, a Torre do Relógio, 
a ponte Stari-Most, ou ponte 
antiga, totalmente reconstruída 
em seus moldes originais, e muito 
mais. Seguiremos então viagem a 
Sarajevo, para conhecer a capital 
da Bósnia Herzegóvina, repleta de 
influências turcas e muçulmanas 
em sua composição. Será um dia 
repleto, mas interessantíssimo. 
Prepare-se. Jantar e acomodação.

um passeio opcional a Montenegro, 
outros ainda a Mostar, outros 
ainda poderão ingressar em um 
cruzeiro para ver o por do sol, e há 
quem possa preferir simplesmente 
caminhar por Dubrovník, o dia 
inteiro. Esses serão passeios 
opcionais, para que cada um possa 
satisfazer seu desejo pessoal. 
Ao cabo do dia, nosso jantar de 
despedida. Acomodação.

19º DIA – DUBROVNIK / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

20º DIA – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços. 

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.930
US$ 6.990

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Dubrovnik

Mostar

Medjugorje

Sarajevo
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Eslovênia, Croácia e Bósnia
11 dias / 8 noites 

2º DIA – VENEZA / LJUBLJANA / 
ZAGREB
Chegada ao aeroporto de Veneza, 
recepção e início do passeio com 
destino a Zagreb, passando pelo 
caminho por Ljubljana, a capital 
da Slovênia, com sua atmosfera 
tranquila de cidade pequena, 
medieval e rústica. Lagos e 
florestas compõem nosso caminho. 
Em nossa chegada a Zagreb, 
realizaremos um giro pela cidade e 
seguiremos para nosso hotel para 
jantar e acomodação.

3º DIA – ZAGREB
Café da manhã. Pela manhã 
realizaremos um city tour de Zagreb, 

1º DIA – SÃO PAULO / VENEZA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Veneza, com escala a confirmar.

a capital da Croácia e cidade 
belíssima por sua arquitetura, que 
reflete a grandiosidade do antigo 
Império Austro-Húngaro. Veremos 
a Praça e Catedral de São Marcos – Veneza
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- 5 noites na Croácia

- 3 noites na Bósnia

- acomodação em hotéis categorias: primeira

- ônibus de turismo durante toda a viagem

- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **

- todas as visitas descritas no programa já inclusas

- parte aérea em classe econômica promocional

- taxas de embarque e combustível já inclusas

- impostos de remessa de câmbio

- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

saída:

SETEMBRO/2020

®

Ljubljana

Eis que nesta viagem conheceremos a costa leste do Mar Adriático. Sim, a oeste a costa da Itália, a leste a costa da 
Croácia, que visitaremos. E que região mais linda é esta!!! Lagos de tirar o fôlego, paisagens que mesclam o verde da 
natureza  com as rochas de formação destes belíssimos países, muita história, inclusive o episódio que serviu como 
estopim para a eclosão da 1ª Guerra Mundial aconteceu aqui. Eis que de história este roteiro é repleto também... 
Beleza natural exótica e ímpar, à beira mar, é o que encontraremos a dizer chega, especialmente em Dubrovnik! E 
ainda conheceremos a cidade de Medjugorje, na Bósnia Herzegóvina, local de aparições, ainda não reconhecidas 
pela igreja, de Nossa Senhora... ufa, quanta coisa aproveitaremos nesta aventura aqui. Vamos embarcar nela juntos?

LançamentoLi&Lu
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este é um lugar para recarregarmos 
nossas baterias, à espera de nossa 
seqüência de viagem. Jantar e 
acomodação.

7º DIA – MEDJUGORJE / MOSTAR 
/ SARAJEVO
Café da manhã. Deixaremos 
Medjugorje cedo, para que 
possamos chegar logo a Mostar, uma 
linda cidade medieval encantadora, 
parcialmente destruída pela guerra 
da Bósnia, mas reconstruída e onde 
visitaremos a Igreja de São Pedro 
e São Paulo, a Torre do Relógio, 
a ponte Stari-Most, ou ponte 
antiga, totalmente reconstruída 
em seus moldes originais, e muito 
mais. Seguiremos então viagem a 
Sarajevo, para conhecer a capital 
da Bósnia Herzegóvina, repleta de 
influências turcas e muçulmanas 
em sua composição. Será um dia 
repleto, mas interessantíssimo. 
Prepare-se. Jantar e acomodação.

8º DIA – SARAJEVO / DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Sarajevo cedo, para seguir a 
Dubrovnik, o ponto final de nossa 
aventura. Lá realizaremos nosso 
city tour para visitar a cidade 
antiga de Dubrovnik, com seu 
“casco”. Encontraremos vistas 
deslumbrantes, e assimilaremos 
uma arquitetura única, em ambiente 
artístico de opulência cultural. 
Jantar e acomodação.

não a de Veneza, já vista – o prédio 
do Parlamento e a torre medieval 
de Lotrscak. Visitaremos esta 
catedral neo-gótica fantástica por 
dentro e por fora e conheceremos a 
parte antiga desta cidade. Teremos 
então tempo livre para visitar 
as pitorescas lojinhas do lugar. 
Retornaremos a nosso hotel para 
jantar e acomodação.

4º DIA – ZAGREB / PLITVICE 
LAKES / SPLIT
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Zagreb com destino a 
Split, passando por Plitvice Lakes. 
Este parque é ligado por diversas 
cachoeiras, cercado por floresta 
e pontes de madeira. Um sonho 
para qualquer amante da natureza. 
Declarado patrimônio mundial pela 
Unesco, este parque apresenta um 
milagre da natureza, e um banho 
de beleza para nossos olhos. 
Renovados pela vista seguiremos 
viagem a Split, cidade de praia 
onde pernoitaremos. Jantar.

5º DIA – SPLIT / MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour por Split, para 
conhecer as praias do mar Adriático 
neste pedacinho da Europa. 
Almoçaremos e seguiremos viagem 
a Medjugorje. O caminho não é 
longo de forma que lá chegaremos 
antes do final da tarde. Na chegada, 
seguiremos para nosso hotel para 
contemplação, descanso e jantar.

6º DIA – MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta cidade 
localizada na Bósnia Herzegóvina. 
Aqui teria havido uma aparição 
de Nossa Senhora a um grupo 
de crianças, em 1981. Graças a 
tal aparição, um pequeno vilarejo 
transformou-se em local de 
peregrinação do mundo inteiro. 
E embora tal aparição não seja 
reconhecida pela Igreja Católica, 
esta paisagem bucólica nos 
remeterá à contemplação. Região 
de natureza extremamente bela, 

Zagreb

Plitvice Lakes

Split

Mostar

Medjugorje
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9º DIA – DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje o dia será 
livre para que cada um decida que 
passeio realizará nesta cidade ou 
região, que marcará o final de nossa 
aventura. Alguns poderão optar por 
um passeio opcional a Montenegro, 
outros ainda a Mostar, outros 
ainda poderão ingressar em um 
cruzeiro para ver o por do sol, e há 
quem possa preferir simplesmente 
caminhar por Dubrovník, o dia 
inteiro. Esses serão passeios 
opcionais, para que cada um possa 
satisfazer seu desejo pessoal. 
Ao cabo do dia, nosso jantar de 
despedida. Acomodação.

10º DIA – DUBROVNIK / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

11º DIA – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços. 

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem.

Dubrovnik

DubrovnikSarajevo

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.790
US$ 5.790

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!
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Laos, Camboja e Vietnam
consulte-nos sobre este roteiro
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2º DIA – LOURDES
Chegaremos hoje em Lourdes e 
seguiremos para nosso hotel para 
acomodação e jantar (caso o horário 
permita).

3º DIA – LOURDES
Café da manhã. Hoje nosso dia será 
dedicado à visita deste Santuário. 
Visitaremos a Gruta da Aparição, 
a basílica maior, a basílica menor 
e a cripta. Percorreremos as ruas 
estreitas e repletas de lojinhas desta 
cidade e, teremos tempo de sobra 
para aproveitar o clima espiritual que 
esta cidade nos oferece. À noite, 
após nosso jantar, participaremos da 
procissão de velas. Acomodação e 
jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / LOURDES 
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Lourdes, com escala a 
confirmar.

4º DIA – LOURDES / BORDEAUX
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Lourdes logo cedo para seguir rumo 
ao norte, com destino à cidade de 
Bordeaux, região conhecida pelos 
vinhos que produz. Dedicaremos 
nosso dia a uma visita de Saint 
Emillion, com seus monumentos Lourdes

Lourdes

França Charmosa
12 dias / 9 noites 
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- 9 noites na França

- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **

- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira

- parte aérea em classe econômica promocional

- ônibus de turismo durante toda a viagem

- taxas de embarque e combustível já inclusas

- impostos de remessa de câmbio

- passeios e entradas conforme roteiro

- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

E então amigos, o que acham de um passeio encantador pela França passando pela região dos castelos franceses, 
no Vale do rio Loire, juntamente com uma visita a Paris, a Cidade Luz, assim chamada por sua arquitetura, por sua 
harmonia, por sua exuberância e por seu charme? Se já gostaram, acrescentem algo mais: uma visita ao Santuário 
de Lourdes, local das aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette e “voilà”, esse é nosso roteiro!

Vocês também nos acompanharão?

saída:

OUTUBRO/2020

®
LançamentoLi&Lu
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subterrâneos. Daremos destaque, 
nesta cidade conhecida como a 
colina dos mil castelos, à sua igreja 
monolítica, uma das poucas igrejas 
subterrâneas da Europa, que 
teria sido escavada por monges 
beneditinos em pedra calcária. Ao 
cabo de nosso passeio, seguiremos 
para nosso hotel em Bordeaux para 
acomodação e jantar.

5º DIA – BORDEAUX
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour pela cidade de Bordeaux, 
uma belíssima e charmosíssima 
cidade francesa, paraíso para os 
enólogos e para nós, mortais, que 
gostamos da bebida que produzem 
por lá: o vinho. Teremos, pela tarde, 
tempo livre para aproveitar a cidade, 
e comprar algumas lembrancinhas 
dela. Acomodação e jantar. 

6º DIA – BORDEAUX / TOURS
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Bordeaux com destino 
a Tours, cidade francesa localizada 
no vale do rio Loire, região em que 
se localizam inúmeros castelos 
franceses que abrigaram a corte 

e nobreza francesas por centenas 
de anos. Chegaremos a Tours e 
seguiremos até Villandry para visitar 
o Castelo de Villandry e seus jardins. 
Jantaremos ali em Villandry mesmo, 
ao lado do castelo. Prepare seu 
paladar! Acomodação e jantar.

7º DIA – TOURS
Café da manhã. Logo cedo 
realizaremos nosso city tour pela 
cidade de Tours, com direito a 
algum tempo para compras. Após o 
almoço, seguiremos para a cidade 
de Amboise para visitar o castelo de 
mesmo nome, em que se encontra 
o túmulo de Leonardo da Vinci. 
Uma vista maravilhosa da cidade 
de Amboise nos aguardará lá. 
Retornaremos então para Tours para 
acomodação e jantar.

8º DIA – TOURS / LISIEUX / 
ROUEN / PARIS
Café da manhã. Partiremos logo cedo 
para a cidade de Lisieux, para visitar 
o Santuário de Santa Terezinha do 
Menino Jesus. Ali está, incorrupto, o 
corpo desta Santa venerada por sua 

piedade e sabedoria. Almoçaremos 
em Lisieux e, logo após o almoço, 
seguiremos nossa viagem até 
Rouen, cidade em que foi martirizada 
Santa Joana D’arc, para visitar sua 
Catedral. Sim, nada mais acertado 
que, nossa paróquia de Santa Joana 
D’arc, possa conhecer a cidade de 
martírio da Santa que lhe apadrinha. 
Após visita da Catedral, da Praça 
do mercado e da Praça du Horloge, 
seguiremos viagem até Paris, 
para nossa acomodação e jantar, 
completando um belíssimo dia.

9º DIA – PARIS
Café da manhã. Logo cedo 
iniciaremos nosso dia para explorar 
esta que é chamada a Cidade 
Luz. Uma das mais belas cidades 
do mundo, Paris nos apresentará 
sua catedral, a Notre Dame. E 
durante nosso city tour panorâmico, 
conheceremos a Torre Eiffel, o Arco 
do Triunfo, o Museu des Invalides, 
a Avenida de Champs Elysees 
(uma das mais belas avenidas do 
mundo), iluminada, decorada e de 
bom gosto! Conheceremos o museu 

Saint Emilion Lisieux

Rouen

Bordeaux

Villandry

Tours
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10º DIA – PARIS
Café da manhã. E após nosso 
café da manhã, teremos hoje um 
dos pontos mais altos de nossa 
viagem. Dedicaremos nossa manhã 
a conhecer a Igreja da Medalha 
Milagrosa, na Rue Du Bac. Ali 
conheceremos a história de Santa 
Catarina de Laburée, realizaremos 
nossas orações e, se a Igreja nos 
permitir, celebraremos ali nossa 
eucaristia. Nossa tarde será livre e, 
quem desejar, poderá acompanhar 
nosso líder de viagem em seu 
passeio à pé pela cidade. Nosso 
jantar de despedida será uma 
surpresa. Acomodação e jantar. 

do Louvre (sem entrada), veremos 
as construções dos Museu’s 
D’Orsay, na antiga estação de trem, 
e de Rodin, ao lado do Museu des 
Invalides. Veremos o bairro boêmio 
de Montparnasse, com sua torre 
polêmica, os cafés do Boulevard Saint 
Germain, o Quartier Latin e muito 
mais. E ao anoitecer, seguiremos para 
a região de Montmartre, ou a colina 
dos mártires, hoje local de boemia e 
onde se encontra a Igreja do Sacre 
Coeur. De lá a vista deslumbrante 
de Paris, do alto, será um ponto alto 
literalmente. Jantaremos ali na Place 
du Tertre, para então retornar ao 
hotel. Acomodação e jantar.

11º DIA – PARIS / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São Paulo, 
com escala a confirmar.

12º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima  viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.590
US$ 5.390

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Paris Paris

Paris
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SuzhouA Grande Muralha

Hong Kong Pequim

China Exuberante
roteiro detalhado na página 134
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4º DIA – HONG KONG
Café da manhã. Logo após nosso 
café da manhã, será hora de 
começarmos a descobrir porque 
cruzamos o mundo, para visitar 
este país exótico e de belezas 
marcantes. Hong Kong, esta 
cidade entreposto, criada pelos 
ingleses, mas hoje já sob inteira 
responsabilidade da China, nos 
dará uma apresentação prévia 
do que veremos ao explorar este 
país continental, que é a China. 
Conhecida como a Nova Iorque 
do Oriente, por seus arranha-céus 
imponentes, por sua arquitetura 
invejável e única, e pela riqueza 
que concentra (o maior número de 
Ferraris do mundo encontrava-se na 
ilha de Hong Kong...), nosso city tour 

1º DIA – SÃO PAULO / HONG 
KONG
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Hong Kong, na China, 
com escala a confirmar.

2º DIA – VÔO
Dia de viagem à Hong Kong.

3º DIA – HONG KONG
Chegada a Hong Kong e traslado 
para nosso hotel, para nosso 
descanso merecido, afinal, a 
viagem é longa, e hoje teremos 
tempo para nos recuperarmos dela. 
Jantar.

da ilha de Hong Kong, bem como 
da baía de Kowloon, tomará conta 
de nosso dia, hoje. E que dia será! 
De praias a vistas paradisíacas de 
penhascos, de paisagens naturais 
a visitas a shopping centers, hoje 
começaremos a explorar a China. 
Jantar.

Hong Kong

Operadora
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:

- 16 noites na China
- acomodação em hotéis categoria: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Durante toda a nossa vida tivemos contato com o Oriente, através de filmes, imagens de televisão, lendas e, 
principalmente, por nossa imaginação. Pois agora chegou a hora de deixarmos de lado o imaginário e transformar 
as idéias que fazemos do Oriente, em experiências ricas vividas em uma viagem de descobrimentos, riqueza 
cultural, beleza natural e muita, mas muita intervenção do homem, na formação de belíssimas cidades chinesas 
tais como Hong Kong, sua capital Pequim, sua metrópole comercial Shanghai, e muito, mas MUITO mais mesmo. 
Vamos embarcar nesta aventura de sonhos juntos?

China Exuberante
visitando Hong Kong, Pequim, Shangai,

Hangzou, Xi’An e muito mais

20 dias / 16 noites LançamentoLi&Lu
saída:

MARÇO/2021

®
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5º DIA – HONG KONG / MACAU / 
HONG KONG
Café da manhã. Seguiremos então 
logo cedo, para a baía de Kowloon, 
para ali tomar nossa balsa e visitar 
a ex-colônia portuguesa de Macau. 
Em que pese seja difícil hoje 
encontrarmos pessoas que ainda 
falem português por lá, fato é que, 
esta cidade que ainda tem traços 
de sua colonização, incluindo 
o consulado de Portugal, nos 
apresentará seus casinos chineses, 
impressionantes por seu tamanho 
e quantidade. Quem acha que 
Las Vegas tem cassinos grandes, 
prepare-se para conhecer Macau! 
Ao final da tarde, retornaremos 
a Hong Kong para nosso hotel. 
Jantar. E para aqueles que tiverem 
fôlego ainda, hoje realizaremos um 
passeio noturno, de metrô, pelos 
mercados de rua de Hong Kong, 
a conhecer a faceta noturna desta 
charmosa cidade sino-inglesa. 
Jantar.

6º DIA – HONG KONG / PEQUIM
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos ao aeroporto 
de Hong Kong, para seguir viagem 
até a capital da China, a imponente 
cidade de Pequim. Construída nos 
moldes da cidade de Washington, 
grandiosa e imponente, a capital 
da China nos apresentará desde 
sua história milenar, da Cidade 
Proibida e dos Hutongs, até suas 
modernidades como o estádio 

olímpico, construído em formato 
de um ninho de pássaros, a 
impressionar com sua faceta 
artística e moderna. Jantar.

7º DIA – PEQUIM
Café da manhã. Hoje realizaremos 
nosso city-tour completo pela cidade 
de Pequim. Como dissemos já, além 
de grandiosa, é linda, sem deixar 
de ser exótica, aos olhos de nós, 
ocidentais. Visitaremos a enorme 
Praça Tiananmen, uma das maiores 
praças urbanas do mundo, que é a 
localização do parlamento chinês, 
do Mausoléu de Mao Zedong, do 
Museu Nacional da China, da Torre 
do Portão de Zhengyangmen e 
da Porta da Paz Celestial, que dá 
acesso à Cidade Imperial, dentro 
da qual está a Cidade Proibida, 
escondida dos olhos curiosos de 
plebeus, por muros de 10 metros de 
altura. Seguiremos para a Cidade 
Proibida, para conhecer esta Pérola 
de Jade! Sua construção começou 
sob o imperador Yongle no início do 
século XV, e foi meticulosamente 
concebida para estar em harmonia 
com princípios filosóficos, religiosos 
e hierárquicos. Assim, todas as 
telhas eram amarelas, que era 
a cor do imperador, e não podia 
ser usada por plebeus, enquanto 
nenhum outro edifício em Pequim 
poderia ser mais alto do que a 
Cidade Proibida. Entre as atrações 
da cidade que visitaremos estão 

o Salão da Harmonia Suprema, 
o Salão da Harmonia Central, o 
Salão do Preservar da Harmonia 
e o Palácio da Pureza Celestial, 
bem como o Salão da União e o 
Palácio da Tranquilidade Terrena. 
Exploraremos este sedutor 
Patrimônio Mundial da UNESCO 
e nos maravilharemos com os 
magníficos templos, salões, 
pavilhões, palácios e pátios que 
visitaremos. Adjacente à Cidade 
Proibida está o parque Jingshan, 
que está esparramado sobre o morro 
sintético de 45 metros de altura 
de mesmo nome. É o ponto mais 
elevado de Pequim, e foi construído 
como um jardim confidencial para 
os imperadores e suas famílias. 
Como todos os projetos imperiais, o 
feng shui esteva em primeiro plano 
no processo de planejamento, 
criando assim cinco picos no morro, 
cada um deles coroado por um 
pavilhão. As vistas sobre a Cidade 
Proibida e o resto da capital são de 
tirar o fôlego. O Templo do Céu será 
nosso último passeio do dia, e está 
localizado a 3 km ao sul da Praça 
Tian an men. Este complexo budista 
data das dinastias Ming e Qing, e 
é também um Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Das três principais 
estruturas, o mais impressionante 
é certamente o salão de oração 
de 32 metros de altura para boas 
colheitas, que é o edifício mais 
antigo do templo. Jantar.Macau
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8º DIA – PEQUIM / BADALING 
GRANDE MURALHA / PEQUIM
Café da manhã. Após nosso café 
da manhã seguiremos para uma 
parada estratégica, para fotos, 
no Estádio Nacional de Pequim, 
popularmente conhecido como 
o Ninho de Pássaro, que foi o 
principal local dos Jogos Olímpicos 
de 2008. Esta arena olímpica 
arquiteturalmente radical tem 
capacidade para 80.000 pessoas, 
e tornou-se um símbolo da nova 
Pequim e uma das atrações mais 
populares da capital. Seguiremos 
para o norte rural da cidade para 
uma viagem ao passado da China, 
para conhecermos a Grande 
Muralha e os Túmulos Imperiais 
da Dinastia Ming. A seção Badaling 
da Grande Muralha foi construída 
em 1505 e foi estrategicamente 
importante para o Vale Guan, a fim 
de manter fora as hordas mongóis 
do norte. Hoje em dia, os turistas 
de todo o mundo reúnem-se lá, que 
é a parte mais visitada da Grande 
Muralha. Tendo sido reconstruída 
para replicar sua aparência original, 
esta seção dá uma visão realista da 
imensidão da Grande Muralha.

Após nossa visita da muralha, que 
exigirá um pouco de fôlego dos 
mais aventureiros, tomaremos a 
estrada para uma breve viagem de 
carro para os túmulos Ming, que 
estão localizados a cerca de 45 
km ao norte de Pequim, no vale 
abaixo das montanhas Jundu. O 
local foi escolhido especificamente 

por causa de seu ambiente 
harmonioso, e foi projetado em 
uma forma de arco, para afastar 
espíritos malignos do norte. Este 
complexo monumental e sereno é 
acessado através do imponente 
Grande Portão Vermelho e, em 
seguida, alcança a Via Sacra com 7 
km de comprimento, que é alinhada 
com estátuas de guardiães 
como camelos, elefantes, leões, 
soldados e cortesãos imperiais. 
Exploraremos o Túmulo Changling, 
que é o descanso final do Imperador 
Yongle, que reinou no início do 
século XV, e é considerado um dos 
maiores governantes da China. 
Jantar.

9º DIA – PEQUIM / LUOYANG
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos nosso hotel para 
visitar o Palácio de Verão e o Lago 
Kunming, no noroeste da cidade. 
Este fascinante complexo era o 
lugar onde os imperadores da 
China e suas famílias se afastariam 
do calor e das intrigas da Cidade 
Proibida. Aqui eles poderiam relaxar 
nos luxuosos pavilhões do Monte da 
Longevidade, meditar nos templos e 
passear pelos jardins paisagísticos 
ao redor do Lago Kunming. O 
vasto e suntuoso Palácio de 
Verão oferece uma variedade de 
vistas impressionantes, e possui 
prédios bem decorados e pátios 
que são carregados de história. 
Admiraremos as estruturas cuja 
grandeza é combinada apenas por 
seus nomes maravilhosamente 

evocativos, como o Templo da 
Virtude Budista, o Salão de 
Ondulações de Jade, a Sala de 
Dispersão de Nuvens e o Salão 
de Felicidade e Longevidade. O 
lago de Kunming é um grande lago 
artificial, expandido ao longo de 
séculos, com a  formação de três 
ilhas que se acredita representarem 
as “três ilhas de fadas do Mar 
Oriental”. Duas delas podem ser 
alcançadas pela ponte, incluindo 
a ilha de Nanhu, que está ligada à 
costa pela sensacional Ponte dos 
Dezessete Arcos (seventeen-arch). 
Após nosso jantar, embarcaremos 
em um trem noturno com destino à 
cidade de Luoyang.

10º DIA – LUOYANG
Chegada à cidade e transferência 
para nosso hotel. Ali tomaremos 
nosso café da manhã e, após 
tomá-lo, visitaremos a atração mais 
famosa desta cidade: as grutas de 
Longmen, que estão localizadas 
ao sul da cidade, às margens do 
rio Yi. (Longmen significa “portão 
do dragão” em mandarim) Este 
Patrimônio Mundial da UNESCO 
tem dezenas de milhares de 
estátuas budistas esculpidas em 
quase 1.400 cavernas de pedra 
calcária. Que espetáculo veremos! 
Os trabalhos sobre este vasto 
complexo começaram pela primeira 
vez durante a dinastia Wei do Norte, 
do século V, e a passagem do 
tempo só aumentou a dimensão do 
que seus artesãos esculpiram fora 

Grande Muralha

Túmulos Ming

Palácio de Verão
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da rocha. De norte a sul, as grutas 
cobrem uma distância de cerca 
de 1 km. Durante nossa excursão, 
exploraremos as cavernas mais 
interessantes e famosas. Jantar.

11º DIA – LUOYANG / XI’AN
Café da manhã. Hoje seguiremos 
para o sudeste rural de Luoyang, 
após nosso café da manhã, 
para visitar o mundialmente 
famoso Mosteiro de Shaolin, que 
é considerado o berço e casa 
espiritual das artes marciais. Há 
um templo neste local pelo menos 
desde o quinto século, e hoje 
esse templo cobre uma área larga 
que abarca mais de uma dúzia 
de salões e pátios, assim como a 
floresta assustadora do Pagoda, 
que é composta de mais de 240 
pagodas de tijolo e de centenas 
de Árvores. Alguns remontam ao 
século VIII, e cada pagoda presta 
homenagem a um eminente monge 
ou abade, com o número diferente 
de níveis e lados servindo para 
identificar cada um. O destaque de 
nossa visita será a apresentação 
de kung fu a ser realizada pelos 
monges. Os movimentos de Shaolin 
kung fu são baseados no antigo 
conhecimento médico chinês, e 
estão em conformidade com as 
regras de movimento do corpo 
humano, com ênfase especial 
na combinação de movimento e 
quietude, o equilíbrio entre yin 
e yang, e o complemento entre 
tenacidade e suavidade. O princípio 

mais conhecido é o “Six Harmonies” 
ou 6 harmonias, composto pelas 
três harmonias externas (ombros e 
quadril, cotovelos e joelhos, mãos 
e pés) e as três harmonias internas 
(mente e intenção, intenção e Qi - 
energia natural - e Qi e força). Após 
esta exibição imponente de artes 
marciais, voltaremos para Luoyang 
para tomar nosso trem expresso da 
tarde para Xi’an. À nossa chegada, 
seguiremos para nosso hotel para 
check-in. Jantar.

12º DIA – XI’AN
Café da manhã. Seguiremos hoje 
viagem para o campo fora de Xi’An, 
para visitar o tesouro inestimável, 
desconhecido pela humanidade, 
até que alguns agricultores 
tropeçaram sobre ele cerca de 
quatro décadas atrás. O que eles 
encontraram desde então, tornou-
se um fenômeno global, com partes 
do chamado Exército de Terracotta 
sendo exibidas em todo o mundo. 
Há milhares de guerreiros armados, 
diferentes entre si, alinhados em 
fileiras de acordo com o posto 
militar, bem como centenas de 
cavalos e carros. Os soldados 
foram feitos por um exército de 
artesãos e foram enterrados 
com Qin Shi Huang, o primeiro 
imperador da China, que morreu 
em 210 a.C.. Vê-los todos diante 
de seus olhos é uma experiência 
verdadeiramente inesquecível. A 
seguir, retornaremos para Xi’An. 

Pela tarde visitaremos o Grande 
Pagoda do Ganso Selvagem, que 
ficou ali desde a Dinastia Tang, no 
século VII. Jantar.

13º DIA – XI’AN / GUILIN
Café da manhã. Hoje seguiremos 
para o aeroporto internacional 
de Xi’an (Xianyang International 
Airport), para tomar nosso vôo 
com destino a Guilin. Seguiremos 
então ao Monte Fubo, nomeado 
em homenagem a um general da 
dinastia Tang,  famoso porque 
construiu um templo em seu pico. 
Esta rocha de pedra calcária de 213 
metros de altura sobre o Rio Li, além 
de sua beleza natural crua, abriga 
vários outros locais de interesse, 
incluindo uma Caverna que é o lar da 
Rocha Espada de Teste, a Caverna 
de mil Budas, e o grande Relógio 
de Ferro. Apesar de seu nome, a 
Caverna de mil Budas tem apenas 
239 estátuas de Buda, distribuídas 
em 36 santuários espalhados por 
três níveis. Seguiremos então para 
nosso check-in na cidade de Guilin. 
Jantar.

Luoyang Xi’An

Mosteiro Shaolin
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14º DIA – GUILIN / YANGSHUO
Café da manhã. Embarcaremos 
então em um fascinante cruzeiro 
pelo rio Li. Desfrutaremos de uma 
experiência em 3D, navegando 
por algumas das paisagens mais 
dramáticas criadas pela Mãe 
Natureza, neste país. Veremos 
afloramentos cáusticos irregulares,  
que se juntam e apontam 
agudamente para cima, atingindo 
centenas de metros do chão, como 
estalagmites gigantecas cobertas 
de vegetação espessa. Passaremos 
por cidades e aldeias que parecem 
intocadas pela passagem do 
tempo, através de desfiladeiros, 
por cachoeiras e por muitas outras 
maravilhas naturais. Cada curva 
do rio traz uma paisagem exótica e 
caótica, até alcançar o destino de 
hoje, a vila pitoresca de Yangshuo, 
por volta das 13:00 horas. 
Nesta cidade, aninhada meio às 
montanhas Karst, visitaremos o 
mercado local movimentado e 
aproveitaremos para relaxar um 
pouco tomando um café em algum 
dos cafés da cidade, enquanto 
admiramos a beleza natural que 
nos circundará. Yangshuo é um 
local animado, freqüentado por 
mochileiros, e transformado em um 
dos destinos mais cosmopolitas do 
interior rural da China. Jantar.

15º DIA – YANGSHUO / GUILIN / 
HANGZHOU
Café da manhã. Hoje exploraremos 
a cidade de Yangshuo e, em horário 
oportuno, rumaremos ao aeroporto 

para tomar nosso voo de sequência 
a Hangzhou. Em nossa chegada, 
visitaremos uma plantação de chá 
Meijiawu. Hangzhou e a região do 
delta do Rio Yangtze são conhecidas 
por suas paisagens deslumbrantes 
e solos férteis, especialmente 
adequados para o cultivo do chá. 
No Meijiawu, aprenderemos algo 
sobre a história da produção de chá 
nesta área cênica ao redor do Lago 
Oeste, e como ela mudou a sorte 
da economia local. Hoje, a vila de 
cartão postal de Meijiawu tem mais 
de 150 casas de chá servindo a 
mistura local peculiar de chá. Apesar 
da prosperidade da área e de sua 
popularidade com visitantes, não 
perdeu seus encantos pastorais, e 
retém a sensação de China antiga. 
Jantar.

16º DIA – HANGZHOU / SUZHOU
Café da manhã. Dedicaremos nossa 
manhã a um cruzeiro a ser realizado 
pelo Lago Oeste, localizado no 
coração histórico de Hangzhou. 
Bem no centro da cidade velha, 
este lago inspira poetas, artistas, 
músicos e românticos desde tempos 
imemoriais, e é visto como a “mãe” 
dos Jardins Chineses. Tal é a sua 
beleza natural de sonho, reforçada 
pelo gênio da humanidade, que 
foi recentemente declarada 
Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
Com sorte, desfrutaremos de um 
passeio de barco pelas águas do 
Lago Oeste - envolvido em névoas 
românticas - e passearemos pelos 

graciosos jardins. Através das 
calçadas, exploraremos atrações 
maravilhosamente nomeadas, 
como o Caminho Sustentado pelas 
Nuvens, a Ponte Cruzando o Arco-
íris, ou ainda as Três Piscinas 
que Espelham a Lua. Seguiremos 
para as montanhas de Wulin, que 
se levantam da costa ocidental do 
lago e, após aproximadamente 
4km, chegaremos ao monastério 
legendário de Lingying (ou o templo 
do descanso da alma). Este centro 
do budismo de Chan foi fundado 
no quarto século e foi considerado 
uma das “cinco montanhas Zen” 
da dinastia Song. Os estudiosos 
mais eminentes sempre foram 
atraídos para ele e envolvidos em 
debates animados sobre o budismo 
e o taoísmo. Há 11 salões, dois 
pavilhões, três pagodas e três 
grutas com mais de 470 esculturas 
em pedra, de figuras budistas que 
datam dos séculos X ao XIV. Pela 
tarde tomaremos um trem de alta 
velocidade de volta a  Suzhou. 
Chegaremos ao final da tarde ou 
início da noite, e seguiremos para 
nosso hotel. Jantar.

17º DIA – SUZHOU / SHANGHAI
Café da manhã. Hoje realizaremos 
mais um passeio de barco, desta vez 
através do Grande Canal, que há 
séculos ligou a cidade com Pequim, 
trazendo produtos para seus 
mercados e prosperidade para seus 
comerciantes, e atribuindo a Suzhou 
a alcunha de “Veneza do Leste”. 
Enquanto a embarcação move-se, 
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admiraremos as casas históricas 
de comerciantes e aristocratas da 
idade de ouro da cidade, as casas 
de chá acolhedoras, e a famosa 
rua Shantang. Suzhou também 
é famosa por seus nove jardins 
clássicos, que juntos formam um 
Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
Visitaremos o maior desses jardins, 
o Jardim do Administrador Humilde, 
logo após nosso cruzeiro. Apesar 
do nome modesto, o jardim da 
era Ming abrange uma vasta área, 
que possui dezenas de edifícios 
e pontes, todos localizados em 
um labirinto de piscinas e ilhas 
conectadas. Entre as atrações 
mais encantadoras estarão as mais 
de 700 pequenas paisagens que 
o conformam. Passearemos pelos 
três jardins (Leste, Central e Oeste) 
e admiraremos os pavilhões, 
as características da água e a 
exuberante vegetação. No Jardim 
Central, encontraremos três ilhas 
que recriam as míticas “ilhas de 
fadas do Mar Oriental”, aquelas que 
já visitamos em Pequim. O salão 
maravilhosamente nomeado de 36 
patos Mandarins e 18 camélias, 
fica no jardim ocidental, enquanto 
no Jardim Oriental encontraremos 
o Sorghum Hall,  hall perfumado. 
Seguiremos então para a estação 
de trem para tomarmos nosso trem 
com destino a Shanghai, a apenas 
uma hora de distância, chegando à 
tarde para nosso check-in. Jantar.

18º DIA – SHANGHAI
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia às deslumbrantes 
atrações da maior cidade do mundo. 
Visitaremos a margem oeste do 
Rio Huangpu e exploraremos este 
elegante cais, repleto de edifícios 
históricos de bancos das décadas 
em que as potências estrangeiras 
controlavam grandes faixas de 
Shanghai como “concessões”. 
Há 52 edifícios de referência ao 
longo deste passeio de 1,5 km, 
variando em estilo de neo-clássico 
para “art deco”. Entre as estruturas 
mais atraentes estarão a Casa 
de Alfândega de oito andares, o 
Banco da China e o Edifício de 
Comunicações. Atravessaremos 
o rio para a margem leste, e 
subiremos até o topo da Torre Jin 
Mao de 88 andares (o Edifício da 
Prosperidade Dourada) que, até 
2007, era o edifício mais alto da 
China. O deck de observação no 88º 
andar oferece vistas panorâmicas 
surpreendentes da metrópole que 
é Shanghai, e do adjacente Centro 
Comercial Mundial de 101 andares. 
No interior, as vistas também serão 
atraentes, com o átrio de 31 andares 
(o segundo mais alto do mundo), 
uma magnífica visão que quase 
parece ser uma ilusão de ótica. Pela 
tarde, voltaremos para a margem 
oeste para visitar o Jardim Yu, um 
jardim chinês clássico, repleto de 
pavilhões ricamente decorados, 
salões, torres, rochedos e lagoas, 
alguns remontando à dinastia 
Ming há quatro séculos. Aqui 
encontraremos um local tranquilo 
para descanso do ritmo moderno 
de vida nesta cidade, agitada, de 
mais de 24 milhões de habitantes. 
Em seguida, descobriremos a 
cidade velha em si, que de alguma 
forma sobreviveu ao impulso 
impressionante da modernização 
da China das últimas duas décadas. 
Quase encolhidas sob os modernos 

arranha-céus, as ruas estreitas de 
dois e três andares da cidade velha 
e terrosa, oferecem um contraste 
surpreendente, com a reluzente 
nova Shanghai. Pedestres, ciclistas 
e outros turistas se juntarão a nós ali, 
em nossa aventura neste local de 
lojas familiares, shoppings e centros 
comerciais. A imensa energia, cor e 
espetáculo da “Nanjing Ave.” nos 
brindarão com um microcosmo de 
Shanghai, condensado em um só 
lugar. Jantar.

19º DIA – SHANGHAI / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

20º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.890
US$ 7.890

Taxas já inclusas.
Visto não incluso.

Suzhou

Shanghai
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Lielu Operadora de Viagens e Turismo

Rua Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, 164
Jd. Leonor - São Paulo - SP
CEP: 05658-060
Tels. / Fax: (11) 3372-1440 ou 3083-5720

www.lieluturismo.com.br

Novidades da Lielu Turismo

 

Marrocos - Magia e Inspiração

11 dias - 8 noites

saída: março/2020 (pág. 82)

Inglaterra, Escócia e País de Gales

18 dias - 15 noites

saída: agosto/2020 (pág. 114)

Espanha do Sul

15 dias - 12 noites

saída: março/2020 (pág. 74)

Egito Espetacular com cruzeiro e visita à 
biblioteca de Alexandria

11 dias - 8 noites

saída: outubro/2019 (pág. 64)
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