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Para você que está iniciando 
sua carreira de viagens 
internacionais, aqui vão os 
roteiros que povoam os sonhos 
da maioria de nossos novos 
viajantes. Todos preparados 
com muito esmero e carinho. 
Esperamos que goste!

www.lieluturismo.com.br

Veneza Paris

Copenhagen Ávila

Budapeste Lisboa Mônaco

Sevilha Berlim Regiões Vinícolas

https://www.lieluturismo.com.br
https://www.lieluturismo.com.br
https://www.lieluturismo.com.br


2 Provence

Provence - A Lielu Turismo te leva para 
visitar os maravilhosos campos de Lavanda!
roteiro completo na pág. 46 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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, sensação de segurança durante a viagem 
por nosso acompanhamento e muito carinho com cada detalhe da viagem.

E sempre sob a perspectiva de satisfação de nossos clientes, atendemos a nosso público 
desenvolvendo excursões culturais e peregrinações 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 definitiva. Conheça nossas viagens!!!Conheça nossas viagens!!!

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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Estimados passageiros,

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 DESTINOSNOSSOS 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, 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 DESTINONOSSO 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 da melhor forma possível!

3. NOSSA HOTELARIANOSSA HOTELARIA - Utilizamos apenas hotéis de primeira linha, de categoria turística 
superior, primeira e, em alguns destinos, de luxo, 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 GASTRONOMIANOSSA GASTRONOMIA - Escolhemos os restaurantes em que tomamos refeição, e não 
são apenas em hotéis, pois buscamos oferecer a nossos passageiros, também experiências de 
culinária local, em restaurantes típicos e locais. Isso muda muito a experiência gastronômica 
que temos em uma viagem.

5. NOSSA SERIEDADENOSSA 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 LOCAISGUIAS LOCAIS - Utilizamos guias locais em muitas 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. OPCIONAISOPCIONAIS - Como não gostamos de OPCIONAIS durante a viagem (leia-se: passeios 
cobrados à parte, durante a viagem), e portanto pouco 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 despesas 

®
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Nossos diferenciais de mercado:

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 QUÓRUMTRANSPARÊNCIA 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 CANCELAMENTOSANTECIPAÇÃO 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 CANCELAMENTOCOMPENSAÇÃO 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 0,5% 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!

Carinhosamente,

Equipe Lielu Turismo

* Na transferência de um grupo para outro, o crédito considerado será do valor dos 
pagamentos realizados. Se houver diferenças para mais ou para menos, serão restituídas 
ou cobradas.
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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 lebreCuidado 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. Saber quanto custará 
o que será gasto no destino é importante.

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 dos catálogos impressos da Lielu Turismo 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

Impostos e taxas de hotéis e cidades SIM

Seguro viagem e bagagem SIM

Impostos e taxas de remessa de pagamentos 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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Por indicação de amigos, escolhemos a Lielu para fazermos nossa 
primeira viagem à França, Alemanha, Suíça e Mônaco em setembro 
de 2017. A experiência vivida neste roteiro foi maravilhosa;  fizemos 
novos amigos e gostamos tanto que viajamos novamente com eles 
em agosto de 2018 para a Inglaterra, Escócia e País de Gales.

Por motivos de saúde não conseguimos participar da viagem 
planejada para a Escandinávia, em agosto de 2019, mas nossos 
filhos nos substituíram e adoraram a experiência.

A Lielu é uma empresa séria, tem muita credibilidade e merece ser recomendada fortemente pelo 
seu comprometimento,  atenção e cuidado com todos os detalhes, de forma que todas as viagens 
sejam sempre inesquecíveis.

Todas as experiências que tivemos por conta dessas viagens foram  maravilhosas e em todas 
elas tivemos a Eliana e/ou o Tatá como guias acompanhantes; ambos são muito competentes e 
profissionais e a assistência que nos oferecem é completa; fora isso, são pessoas tão especiais 
que se tornaram nossos queridos amigos. 

Já está em nossos planos uma nova viagem para 2020. Esperamos revê-los em breve.

Grande abraço e muitíssimo obrigada por tudo.

Marcia e Mario Lucas - Campinas (SP)
França, Alemanha, Suíça e Mônaco / Monte Carlo - set/2017 + 1 viagem com a Lielu

Nossas 3 viagens com a Lielu foram inesquecíveis! Recomendamos 
esta empresa de olhos fechados. Muito bem organizados e idôneos. 
Desde o momento que nos recepcionaram no aeroporto até a nossa 
volta foram atenciosos, prestativos, companheiros e fizeram a 
viagem fluir maravilhosamente bem.

O guia espiritual que nos acompanhou pela viagem até a Terra Santa 
e Itália fez toda a diferença com suas explicações e sua atenção.
Fomos à Israel pela terceira vez, de tanto que gostamos dos lugares. 
Os hotéis e a alimentação foram excelentes. Foi uma viagem que já 
deixou saudades.

Indicamos a todos que viagem com a Lielu; não irão se arrepender.

Se Deus permitir iremos quantas vezes pudermos.

Não podemos terminar sem falar do sul da Itália. Um sonho realizado! Foi muito mais bonito do que 
imaginávamos. Lugares belos e encantadores.

Nossos agradecimentos e até a próxima!

Marileyde Marcussi e Marilene M. Santamaria - São Carlos e São Paulo (SP)
Terra Santa e Itália do Sul - jul/2019 + 2 viagens com a Lielu

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

facebook.com/lielutur

Depoimentos

Como conheci a Lielu Turismo?

Um grupo que ia viajar comentou comigo sobre a peregrinação 
para a Espanha, Portugal e França. Falei com a minha sobrinha, 
Emília, que sonhava em fazer uma viajem para o exterior pela 
agência Lielu, pois tínhamos conhecimento que a mesma era bem 
conceituada. Fiz o seguinte comentário com a Emília: se você 
for, eu estarei muito feliz; e registre tudo para repassar pra mim. 
Ela disse-me: Tia você vai comigo. Nossa! Eu, que achava quase 
impossível fazer uma viajem para tão distante.

Entrei em contato com Pedro, representante da Lielu, e este se encarregou dos trâmites. Fiquei 
tranquila. A partir de então, comecei a pesquisar através na internet os lugares já planejados pela 
empresa. Minha outra sobrinha, Márcia, ficou Interessada e viajamos juntas. Estávamos em família.

Chegou o esperado dia; aeroporto internacional em Guarulhos - SP. Nosso guia, Tatá, se apresentou 
e, muito gentil e atencioso, ajudou o grupo tanto no embarque como no decorrer da viagem. Que 
riqueza, contamos com dois sacerdotes: Arcemirio e Jaime.

Madrid:
Meus olhos não deram conta para os lados. Queria fotografar tudo e poder reviver os momentos 
com os amigos. 

Portugal:
Cada país com seus encantos; lembrando que uma das recomendações era comer o famoso 
“Pastel de Belém”, aconteceu. Muita emoção na visita ao local de onde partiam as expedições de 
Portugal para novas descobertas, chegando até nós, Brasil. Poder estar nos locais das aparições 
de Nossa Senhora de Fátima e participar da procissão das velas, marcou muito minha vida.

Lourdes:
Vivenciar o local onde Nossa Senhora deixou seu recardo e entrar na piscina de Lourdes foi um 
privilégio; saí curada, não pude conter as lágrimas.

Agradeço à Lielu, na pessoa do Tatá, esta grande oportunidade.

Recomendo esta empresa para quem sonha viajar; acredite, um dia acontecerá. Essa foi minha 
primeira viajem, ficou com o gostinho de quero mais.... e depois vieram mais 3, sempre com a Lielu.

Maria do Socorro Sales Moura - Macapá (AP)
Portugal, Espanha e França - out/2014  +  3 viagens com a Lielu

https://facebook.com/lielutur
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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 46 dias antes da 

viagem, multa de 40% do valor total do pacote. De 45 a 31 dias antes da viagem, multa de 60% do 

valor do pacote. Menos de 30 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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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: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: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, se exceder o valor devido. 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 Turismo

®
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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 0,5% 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 Turismo

95,57%

4,43%

Ano de 2019
Passageiros
Confirmados

Passageiros Cancelados ou 
Remanejados

®
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Europa do Leste com aEuropa do Leste com a  Lielu Turismo!!!Lielu Turismo!!!
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 belíssimo Danúbio Azul

Que tal realizar uma viagem através da história? Sim, eis nossa proposta! Conhecer alguns 
dos países que formaram a antiga Cortina de Ferro, aliás, alguns dos mais belos países que 
fizeram parte da experiência socialista, e que hoje se organizam dentro do modelo Europeu 
de capitalismo. O antes, o durante e o depois! A Alemanha, com Berlim e os contrastes entre 
seus dois universos, hoje, unificados; Dresden, uma pérola alemã! Cracóvia, na Polônia, será 
um destino que aproveitaremos em seu verão espetacular. Imagine só um povo que aproveita 
a temperatura de verão ao máximo, porque vive em um inverno rigorosíssimo... Sim, é isso que 
veremos! Uma Cracóvia viva, vibrante e para lá de alegre!
Viena, na Áustria, tem um universo à parte, já que nessa história não foi socialista. Mas Budapeste 
na Hungria, e Praga, na República Tcheca, ambas nos encantarão com sua história rica e para 
lá de interessante. E que dizer da Baviera, onde iniciaremos nossa aventura em Munique, terra 
da Oktoberfest, ou melhor, da cerveja, e do Castelo de Neuschwanstein, inspiração de Walt 
Disney para construir os castelos de suas princesas!? Vamos embarcar juntos em mais uma 
aventura espetacular?  
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Budapeste - Parlamento

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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 
montanhas, e desta esplendorosa 

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 

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 Praça da 

Operadora
®
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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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

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 juntos?

Espanha do Sul
15 dias®

Montserrat

saída prevista:

ABRIL
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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.

Valência

Granada

Murcia

Barcelona

Barcelona
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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

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Espanha do Sul
Lindas cidades e gastronomia espetacular!

roteiro completo nas págs. 16 e 20 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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, 

Espanha do Sul e Marrocos
23 dias

Operadora
®

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?
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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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®

saída prevista:

ABRIL
consulte outras saídas

Montserrat Barcelona

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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 

Barcelona

Valência

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

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

Fez

Casablanca

Marrakech

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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França com aFrança com a

Lielu Turismo!!!Lielu Turismo!!!

Avignon - a “Terra dos Papas” Eppernay, Bordeux e Saint Emilion
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Muito já ouvimos falar da França, com suas belezas, suas 
riquezas, sua deliciosa gastronomia, seus ótimos vinhos e sua 
famosa Champanhe, com a qual brindamos ocasiões especiais.

Que tal conhecer este país maravilhoso, os castelos, 
museus, monumentos históricos? Conhecer a famosa 
torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a catedral de Notre 
Damme, a igreja da Medalha Milagrosa, Montmartre, 
galeria Lafayette e muito mais em Paris, a “Cidade Luz”?

Descubra, em nossos roteiros 
detalhados, as incríveis experiências 
que a Lielu Turismo oferece a você!

Lourdes - Santuários com água milagrosa Cannes - glamour com seu festival de cinema

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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saída prevista:

ABRIL
consulte outras saídas

França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Alemanha
15 dias

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!

N
os

so
 p

ac
ot

e 
in

cl
ui

:

- 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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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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Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

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!

Epernay

Luxemburgo Reims

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Portugal com aPortugal com a

Lielu Turismo!!!Lielu Turismo!!!
Um passeio magnífico por 
terras portuguesas, com 
comida farta, deliciosos 
vinhos e lugares ricos em 
história e fé.
O que dizer de conhecer o 
Santuário de Fátima na data 
principal do ano, 13 de maio?
E conhecer a cidade natal de 
Pedro Álvares Cabral? Sem 
falar em cidades pitorescas e 
um povo para lá de simpático 
e acolhedor!

Lisboa - a famosa Torre de Belém

Coimbra - uma das melhores universidades

Lisboa - Mosteiro dos Jeronimos
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Santuário de Fátima
Cidade do Porto - passeio do rio Douro

Nossa origem, inclusive Nossa origem, inclusive 
na gastronomia!!!na gastronomia!!!

... nem os deliciosos vinhos!

Não pode faltar o famoso Bacalhau...

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Terra Santa e Itália
15 dias

Operadora
®
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:

- 7 noites em Israel
- 5 noites na Itália
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa em Israel (café da manhã, almoço e jantar)* / **
- meia pensão na Itália, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- direção espiritual de um Sacerdote Católico em Israel
- 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.

Neste roteiro faremos nossa peregrinação pela Terra Santa passando por lugares tão especiais para nós, cristãos, 
como o monte das Oliveiras, monte Sião, Cafarnaum, Tabga, mar da Galilea, monte das Bem Aventuranças, 
monte Tabor, rio Jordão e muito mais, incluindo a via Sacra percorrida por Jesus.

Em seguida visitaremos alguns lugares muito especiais na Itália, como Assis, Cássia, Lanciano e, claro, Roma 
com visita ao Vaticano, capela Sistina, um agradável passeio pelas ruas desta histórica cidade e muito mais.

®

1º DIA – SÃO PAULO / TEL AVIV
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 Tel 
Aviv, com escala a confirmar.

2º DIA – TEL AVIV
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado ao hotel. Se chegarmos ao 
final da tarde, uma caminhada pela 
praia e pelo calçadão de Tel Aviv 
nos ajudará a recuperar o fôlego da 
viagem, enquanto nos deliciamos 
com a vista do mar. Jantar.

3º DIA – TEL AVIV / JOPE / HAIFA  
/ TIBERÍADES
Café da manhã. Sairemos com 
destino a Tiberíades, passando 
por JOPE - antigo porto de Israel 
por onde chegavam os peregrinos, 
Cesarea Marítima - antiga cidade 

e porto construída por Heródes, o 
Grande, Haifa - cidade portuária ao 
pé do monte Carmelo, conhecida 
pelo famoso jardim simétrico do 
Bahai, e por fim chegaremos ao 
Monte Carmelo, berço da Ordem 
do Carmo e conhecida biblicamente 

Tel Aviv Cesarea Marítima

saída prevista:

MAIO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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pelo local onde o profeta Elias fez 
descer fogo do céu para derrotar 
os soldados que o perseguiam. 
Almoço e jantar.

4º DIA – TIBERÍADES
Café da manhã. Partiremos para 
um passeio de barco pelo mar da 
Galiléia. Visitaremos Tabga (onde 
ocorreu o milagre da multiplicação 
dos pães e peixes), Cafarnaum 
(onde Jesus viveu durante grande 
parte de seu ministério), Primado 
de Pedro, monte das Bem 
Aventuranças (local do Sermão da 
Montanha).

Após o almoço, visitaremos o 
monte Tabor, para visitar a basílica 
da Transfiguração. Almoço e jantar.

5º DIA – TIBERÍADES / CANÁ 
DA GALILÉIA / NAZARETH / 
JERUSALÉM
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos nosso hotel para 
conhecer o rio Jordão, onde Jesus 
foi batizado, para renovação das 
promessas do batismo.

De lá seguiremos para Caná da 
Galiléia, local do primeiro milagre 
de Jesus, e seguiremos então para 
Nazareth, para visitar a Basílica da 
Anunciação e a Igreja de São José. 
De lá seguiremos para nosso hotel 
em Jerusalém. Almoço e jantar.

6º DIA – JERUSALÉM / BELÉM / 
JERUSALÉM
Café da manhã. Visitaremos o 
Pater Noster, monte das Oliveiras, 
Dominus Flevit, Ghetsemani e a 
igreja da Agonia (também conhecida 
como igreja de Todas as Nações). À 
tarde, seguiremos para Belém para 
visitar a basílica da Natividade de 
Jesus. Retornaremos a Jerusalém. 
Almoço e jantar.

7º DIA – JERUSALÉM
Café da manhã. Realizaremos a 
Via Sacra pelas ruas de Jerusalém 
Antiga, a caminho do Calvário e do 
Santo Sepulcro. À tarde, visitaremos 
o muro das Lamentações, monte 
Sião (zona ocupada pelo rei David), 
Cenáculo, basílica da Dormição 
e Ein Karem (local onde Maria foi 
visitar sua prima Isabel, ambas 
grávidas, e aí permaneceu por 3 
meses). Almoço e jantar.

8º DIA – JERUSALÉM / MAR 
MORTO / QUMRAN / MASADA / 
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o mar Morto (ponto mais baixo da 
Terra, 360m abaixo do nível do mar 
e 10 vezes mais salgado que o Mar 
Mediterrâneo).

Cafarnaum

Monte Tabor Mar Morto

Nazaré

Rio Jordão

BelémHaifa

Jerusalém
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Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

Também visitaremos Qumran, onde 
foram encontrados os manuscritos 
do mar Morto e Masada, fortaleza 
construída pelo Rei Heródes, e 
que abrigou o episódio histórico 
da resistência do povo Judeu aos 
Romanos. Almoço e jantar.

9º DIA – JERUSALÉM / ROMA
Em horário oportuno, partiremos 
ao aeroporto internacional de Tel 
Aviv para embarque com destino 
a Roma. Chegando em Roma 
seguiremos para o hotel para 
acomodação. Jantar.

10º DIA – ROMA
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu do Vaticano, capela Sistina, 
praça e basílica de São Pedro. À 
tarde, visitaremos a basílica de São 
Paulo Extramuros, basílica de São 
João de Latrão, Foros Romanos, 
Coliseu (sem entrada), via Veneto e 
praça Veneza. Jantar.

11º DIA – ROMA
Café da manhã. Caso o Papa esteja 
em Roma, participaremos da bênção 

Papal. Após termos conhecido 
ROMA através de nosso city-tour, 
hoje o dia será livre para atividades 
independentes. Entretando, 
àqueles que desejarem, o líder da 
viagem LieLu os conduzirá a um 
agradável passeio à pé pela cidade 
eterna. Jantar.

12º 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.

13º DIA – ASSIS / CÁSSIA / 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.

14º DIA – ASSIS / ROMA / 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.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Confira nosso
parcelamento sem juros

Masada

Vaticano

Vaticano

Roma

Assis

Cássia

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Experiência única no mar Morto!
Conheça Israel, um país surpreendente

roteiro completo na pág. 32 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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saída prevista:

MAIO
consulte outras saídas

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 que se 

1º DIA – 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.

2º DIA – LISBOA
Chegaremos ao aeroporto da 
Portela, em Lisboa, e seguiremos 
para o nosso Hotel, para 
acomodação. Jantar.

3º DIA – LISBOA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Lisboa, incluindo a 
Praça Marques de Pombal, a 

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.

4º DIA – 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 

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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

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, Marvão, 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.

Portugal com Santiago de Compostela
11 dias®

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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5º DIA – 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.

6º DIA – 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. 
Visitaremos 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 

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.

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.

7º DIA – 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.

Aveiro

Coimbra

Fátima

Óbidos Belmonte

Batalha
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Confira nosso
parcelamento sem juros

8º DIA – 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.

9º DIA – 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.

10º DIA – 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.

11º 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!

Porto

Santiago de Compostela

Porto

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/


39Curtume em Fez, a cidade imperial mais antiga no Marrocos

Marrocos - A arte antiga dos curtumes
em uma Medina marroquina!

roteiro completo na pág. 20 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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saída prevista:

MAIO
consulte outras saídas

Praça Marques de Pombal, a 
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 

1º DIA – 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.

2º DIA – LISBOA
Chegaremos ao aeroporto da 
Portela, em Lisboa, e seguiremos 
para o nosso Hotel, para 
acomodação. Jantar.

3º DIA – LISBOA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Lisboa, incluindo a 

ainda a Torre de Belém, fortaleza 
construída no século XVI e 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.

4º DIA – 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 

Lisboa

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

17 dias

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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

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?

®

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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 
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.

5º DIA – 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.

6º DIA – FÁTIMA / BELMONTE / 
COIMBRA
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. 
Seguiremos para Coimbra. Jantar.

7º DIA – BELMONTE / COIMBRA / 
AVEIRO / PORTO
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos 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.

8º DIA – 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.

FátimaAlcobaça

Batalha

Coimbra

Aveiro

Belmonte
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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. 

11º DIA – 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.

9º DIA – 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.

10º DIA – PORTO / ÁVILA / MADRI
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para Madri, capital da 
Espanha e cidade aristocrática, 
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 

12º DIA – 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.

Madri

Santiago de Compostela

Porto Ávila

Zaragoza
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Confira nosso
parcelamento sem juros

15º DIA – 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 

13º DIA – 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.

14º DIA – 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.

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.

16º DIA – 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.

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

Lourdes

Barcelona

Andorra

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Mônaco e Monte CarloMônaco e Monte Carlo
com a com a Lielu Turismo!!!Lielu Turismo!!!

Cassino de Monte Carlo

Eis que é hora de conhecermos o 
Principado de Mônaco. 

Temos ali duas montanhas, às margens 
do mar Mediterrâneo, encravadas em 
território francês! Mônaco, de onde 
surgiu o Principado, bairro antigo e 
tradicional, que abriga o Palácio; e Monte 
Carlo, o bairro novo construído por 
afluentes, que ali colocaram o circuito de 
Fórmula 1, que é sonho de cada um de 
nós conhecer.

Situado no circuito, em Monte Carlo, 
encontramos o famoso casino que 
povoa a imaginação de cada um de 
nós. Construído sobre um penhasco e 
permeado por contos e magia, é um 
monumento que efetivamente mexe com 
a cabeça de quem o conhece.

Mônaco é também residência de ricos e 
famosos do mundo inteiro, que além de 
abrigo para o corpo, encontram ali porto 
seguro para os muitos milhões que têm, 
em dinheiro. Sim, Paraíso Fiscal, Mônaco 
mais parece um conjunto de casas de 
bonecas, de tão arrumadinhas que são, 
e o príncipe, acreditem se puderem, de 
vez em quando sai do palácio de carro, e 
acena a quem está por ali...

Que tal, vamos conhecer?  

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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saída prevista:

JUNHO
consulte outras saídas

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

3º DIA – 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-

1º DIA – 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.

2º DIA – 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.

Operadora
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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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

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?

França, Alemanha, Suíça e Mônaco / Monte Carlo
20 dias®

Paris

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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4º DIA – 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.

5º DIA – 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.

6º DIA – 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.

7º DIA – 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.

8º DIA – 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.

9º DIA – 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.

10º DIA – 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. 

11º DIA – 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.

12º DIA – 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.

13º DIA – 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.

14º DIA – 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.

15º DIA – 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.

16º DIA – 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.

17º DIA – 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.

18º DIA – 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.

19º DIA – 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.

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

Marseille

Cannes

Nice

Mônaco

Monte Carlo

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/


51

Suíça - Trem panorâmico
Que tal um lindo passeio de trem pelos alpes suíços?

veja roteiro “Holanda, Alemanha e Suíça” em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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2º DIA – MUNIQUE
Chegaremos e seguiremos para o 
hotel. Restante do dia livre. Jantar.

3º DIA – 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.

1º DIA – SÃO PAULO / MUNIQUE
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde os 
representantes da Li e Lu Operadora 
estarão auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Munique, com escala a confirmar.

4º DIA – 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 

Europa do Leste I
16 dias
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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
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- acomodação em hotéis categorias: turística superior, primeira e luxo
- 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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

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 João Paulo II.

®

Munique Neuchwanstein

saída prevista:

JULHO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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.

5º DIA – 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.

6º DIA – 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.

7º DIA – VIENA / BRATISLAVA / 
BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos com 
destino a Budapeste e, no caminho, 
passaremos pela cidade de 

Bratislava, capital da Eslovaquia,  
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. 

8º DIA – 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.

9º DIA – BUDAPESTE / CRACÓVIA
Café da manhã. Após o café da 
manhã deixaremos a Hungria, com 
destino à Polônia, passando por 
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.

10º DIA  –  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 João Paulo II. 
Retornaremos a Cracóvia. Jantar.

11º DIA – 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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Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

14º DIA – 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.

12º DIA – 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, 
bairro Judeu e ponte Charles. 
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.

13º DIA – 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.

15º DIA – 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.

16º 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

Berlin

Dresden Berlin

Praga

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Alemanha - Neuschwanstein
A Lielu te leva a conhecer o castelo

que inspirou Walt Disney
roteiro completo na pág. 52 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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saída prevista:

SETEMBRO
consulte outras saídas

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

Operadora
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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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

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?

®
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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 jurosParis Paris

Paris

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Castelo Real de Wawel
Entrando em contato com a história da Polônia!

roteiro completo na pág. 52 e também em nosso site
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saída prevista:

SETEMBRO
consulte outras saídas

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

12 dias

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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®
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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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Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

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 jurosPisa

Lucca
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Estados Unidos
Nova Iorque, Washington, Orlando e Miami

roteiro completo nas págs. 70 e 74 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/


64

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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

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!

Itália, Áustria, Suíça, França e Alemanha
18 dias®

Vaticano

saída prevista:

SETEMBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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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Confira nosso
parcelamento sem juros

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.

Estrasburgo

Heidelberg

Lucerna

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Itália com a Lielu Turismo!!!
Mamma Mia... Que belíssimo destino é a Itália!
Um país riquíssimo em história, beleza, religião e enogastronomia. 
Temos roteiros que visitam Roma, Vaticano, Assis, Cássia, Siena, 
Montalcino, Montepulciano, Pienza, Florença, Lucca, Pisa, Pádua, 
Veneza, San Giovanni Rotondo, monte Gargano, Pietrelcina, 
Pompéia, as costas Amalfitana e Sorrentina e Nápoles.
Que tal um almoço com harmonização de queijos e vinhos com 
estes amigos aqui?
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 Flaviano, uma obra a conhecer
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 suas famosas gôndolas

Florença - Ponte Vecchio
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saída prevista:

OUTUBRO
consulte outras saídas

2º DIA – NOVA IORQUE
Na chegada, recepção no 
aeroporto e passeio de boas 
vindas em Nova Iorque, a Capital 
do Mundo,  incluindo a estátua da 
Liberdade e o porta aviões - The 
Intrepid. Após o almoço, em horário 
oportuno, seguiremos ao hotel para 
acomodação.

3º DIA – NOVA IORQUE
Café da manhã. Saída para um 
passeio guiado de meio dia por 
Manhattan, a mais cosmopolita 
de todas as cidades do planeta. 
Moderna, liberal, rica e poderosa, 
não restou praticamente nada 
de suas raízes de colonização 
holandesa, quando a cidade era 
conhecida como Nova Amsterdam. 

1º DIA – SÃO PAULO / NOVA 
IORQUE
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 Iorque, com escala 
a confirmar.

A Big Apple, como é chamada, não 
dorme mesmo! Sua intensa energia 
e alto astral dividem-se entre o 
melhor de tudo: da gastronomia, da 
cultura, das compras, da música, do 
agito noturno, da riqueza, do poder, 
das novidades... Conheceremos  
Downtown, o Financial Center 
(Ground Zero), passando por 

Operadora
®
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:

- 3 noites em Nova Iorque
- 2 noites em Washington
- 5 noites em Orlando
- 3 noites em Miami
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de luxo ou vans durante toda a viagem
- meia pensão em todo o roteiro (café da manhã, almoço e jantar)* / **
- entradas para os parques descritos no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio (quando aplicável)
- 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/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Nesta viagem, propomo-nos a lhes apresentar as partes mais importantes da Costa Leste americana. 
Começando pela Big Apple, a cidade de Nova Iorque, sempre presente em filmes e músicas. Dela seguimos 
para a capital americana, Washington, então para a Philadélfia, local de proclamação da independência desse 
país, e chegamos finalmente à Flórida, entre Miami e Orlando, para conhecer o mundo latino dentro dos EUA, 
e também o mundo de Walt Disney, aquele grande visionário que nos deixou uma herança e tanto... vamos 
embarcar nessa viagem maravilhosa juntos?

®

USA - Outono em Nova Iorque, Washington, Orlando e Miami

16 dias

Nova Iorque

Nova Iorque

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Wall Street, Central Park, Harlem, 
Columbia University, SOHO, Quinta 
Avenida, Broadway, Times Square 
e muito mais. Restante do dia livre 
para atividades independentes.

4º DIA – NOVA IORQUE
Café da manhã. Dia livre para 
atividades independentes. 
Possibilidade de um passeio 
opcional de dia inteiro para South 
Hampton e compras em um outlet 
na “Ponta da Ilha”. South Hampton, 
no extremo leste de Long Island, 
brilha no verão. Suas praias e as 
celebridades fazem deste o lugar 
para estar, apreciar os museus, lojas 
de luxo e restaurantes elegantes.

5º DIA – NOVA IORQUE / 
FILADÉLFIA / WASHINGTON
Café da manhã. Em horário 
oportuno partida de Nova Iorque 
com destino a Washington 
visitando, no caminho, a Filadelfia. 
Passeio pela cidade e tempo para 
almoço. Continuação da viagem a 
Washington. Na chegada iremos 
diretamente para o hotel para 
acomodação.

6º DIA – WASHINGTON
Café da manhã. Saída para um 
passeio de dia inteiro por essa linda 
cidade, capital federal dos Estados 
Unidos planejada por seu primeiro 
presidente, George Washington, 
e batizada em sua homenagem. 
Localizada no distrito de Columbia, 
possui austeridade típica das 
grandes capitais européias como 
Londres e Paris. Sendo uma das 
regiões mais cosmopolitas da 
América do Norte, Washington 
DC, possui diversas opções de 
lazer e diversão além de abrigar 
um dos prédios mais famosos 
mundialmente, a Casa Branca - 
sede do governo, que já foi cenário 
para inúmeros filmes e seriados de 
grande sucesso. Visitar Washington 
é respirar história e cultura. A 
cidade atrai turistas do mundo todo 
por abrigar edifícios grandiosos, 
monumentos e museus, e por esse 
motivo é considerada um ótimo 
destino para aqueles que querem 
aprender um pouco mais sobre a 
história americana.  Ao final deste 
passeio celebraremos mais um dia 
de nossa viagem com um jantar em 
George Town. Retorno ao hotel.

7º DIA – WASHINGTON / 
ORLANDO
Café da manhã. Em horário 
oportuno, traslado ao aeroporto 
para embarque com destino 
a Orlando, um mundo onde a 
diversão e fantasia estão presentes 
todos os dias. E tudo isso começou 
com o empreendedor Walter Elias 
Disney, que enxergou naquelas 
terras pantanosas a possibilidade 
de criar o lugar ideal para erguer o 
primeiro complexo de diversão do 
mundo: o Walt Disney World. Mais 
tarde vieram os outros parques que 
junto com os da Disney ganham 
anualmente novas atrações que 
antes disso só poderiam existir 
na nossa imaginação. Em nossa 
chegada, recepção no aeroporto e 
traslado ao hotel para acomodação. 
Aproveitaremos o restante da 
tarde para darmos continuidade 
as  nossas “comprinhas” em um 
Outlet da região. Ao final do dia 
retornaremos a nosso hotel para 
descansarmos e nos prepararmos 
para nossa visita de amanhã.South Hampton

Filadélfia

Epcot

Nova Iorque Washington
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9º DIA – ORLANDO
Café da manhã. Hoje continuaremos 
nosso passeio com uma visita ao 
Mall at Millenia, shopping super 
chique e repleto de lojas de grife, 
além de várias opções de ótimos 
restaurantes. Depois de um tempo 
por aqui, continuaremos para o 
Florida Mall, este sim paraíso para 
aqueles que são apaixonados 
por compras. Ao final do passeio 
retorno ao hotel. Este será nosso 
passeio oficial. Entretando, aqueles 
que desejarem poderão utilizar este 
dia de forma diferente, visitando por 
conta própria outro parque temático 
de sua escolha, devendo adquirir 
seu ingresso para tanto.

8º DIA – ORLANDO
Café da manhã. Dia inteiro de 
visitas ao Epcot, onde teremos a 
oportunidade de entrar em contato 
com a história de evolução da 
sociedade na tão famosa Geosfera, 
aquela “bola gigante” que identifica 
esse parque e muitas outras 
atrações que fazem parte dessa 
parte do parque, o Future World. 
Poderemos também conhecer 
melhor algumas outras culturas 
do mundo na outra parte desse 
parque, a World Show Case, 
conhecida como vitrine do mundo. 
Lá apreciaremos as paisagens do 
Canadá, Noruega, Japão, México, 
Alemanha, Itália  e muito mais. E 
além das paisagens, poderemos, 
também, apreciar vários pratos 
típicos da culinária desses locais. 
Depois do por do sol, tomaremos 
nossos lugares ao redor do lago 
para apreciarmos o maravilhoso 
show de luzes e fogos. Ao final 
dessa magnífica apresentação, 
retornaremos ao nosso hotel.

10º DIA – ORLANDO
Café da manhã. Nossa visita de hoje 
será ao mais mágico e emocionante 
de todos os parques da Disney, 
o Magic Kingdom. Esse parque, 
casa do Castelo da Cinderella,  é o 
sonho dos contos de fadas que se 
tornou realidade para as crianças 
de todas as idades. Lá poderemos 
nos deliciar com shows de fogos 
de artifício, desfiles encantadores, 
musicais e todos os mais queridos 
personagens da Disney. Ao final de 
nosso dia, seremos presenteados 
com um magnífico show de fogos, 
luzes e som. Ao final do show, 
retorno ao hotel.

Mall at Millenia Magic Kingdom

Epcot

Epcot

Magic Kingdom
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Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

Confira nosso
parcelamento sem juros

14º DIA – MIAMI
Café da manhã. Esse nosso 
dia será inteiro dedicado às 
últimas comprinhas... Visitaremos 
alguns shoppings e outlets desta 
encantadora cidade e retornaremos 
ao hotel ao final do dia.

15º DIA – MIAMI / 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 – ORLANDO
Café da manhã. Hoje será mais 
um dia de compras. Desta vez 
visitaremos um dos mais importantes 
outlets de Orlando. Novamente, 
aqueles que desejarem, poderão 
utilizar este dia para visitar outro 
parque temático por conta própria, 
adquirindo o ingresso para tanto. 
Ao final do dia, retorno ao hotel.

12º DIA – ORLANDO / MIAMI
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos nossa 
viagem com destino a Miami, 
paraíso americano de mar verde-
azulado e sangue latino e “caliente”. 
No caminho passaremos por Fort 
Lauderdale onde poderemos 
conhecer o Saw Grass Mills Mall, 
maior e mais antigo shopping de 
ponta de estoque da região. Ao final 
do dia, chegada a Miami em nosso 
hotel para acomodação.

13º DIA – MIAMI
Café da manhã. Hoje teremos 
nosso dia inteiro dedicado a essa 
cidade. Super estilosa, Miami é 
“point” e ferve na alta temporada, 
com gente bonita circulando em 
carros conversíveis. Miami Beach 
já é uma atração por si só. É o 
mais badalado bairro de Miami e 
reúne praia, orla agitada, hotéis, 
restaurantes, galerias de arte, 
shoppings, bares, cafés, boates, 
etc...  Terminaremos nosso passeio 
em South Beach com um jantar. A 
seguir retornaremos a nosso hotel.

16º 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!

Miami Beach

Miami

SawGrass Mills

Miami

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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onde a diversão e a fantasia estão 
presentes todos os dias. E tudo isso 
começou com o sonho do visionário 
empreendedor Walter Elias Disney, 
que enxergou naquelas terras 
pantanosas, a possibilidade de 
criar o lugar ideal para erguer o 
primeiro complexo de diversão do 
mundo: o Walt Disney World. Mais 
tarde vieram os outros parques que, 
junto com os da Disney, ganham 
anualmente novas atrações que 
antes disso só poderiam existir em 
nossa imaginação. Começaremos 
nossas visitas por aqui em grande 
estilo! Hoje dedicaremos todo 
o nosso dia ao mais mágico e 
emocionante de todos os parques da 
Disney, o Magic Kingdom, casa do 
Castelo da Cinderela. Este parque 

1º DIA – SÃO PAULO / ORLANDO
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 Orlando, com escala a 
confirmar.

2º DIA – ORLANDO
Em nossa chegada, recepção no 
aeroporto e traslado a nosso hotel 
em Orlando, para acomodação. 
Se o tempo permitir, passeio ao 
Walmart. Jantar.

3º DIA – ORLANDO
Café da manhã. Hoje começaremos 
a explorar Orlando, um mundo 

é o sonho dos contos de fadas que 
se tornou realidade para crianças 
de todas as idades. Lá poderemos 
nos deliciar com shows de fogos 
de artifício, desfiles encantadores, 
musicais e todos os mais queridos 
personagens da Disney. Ao final de 
nosso dia, seremos presenteados 
com um magnífico show de fogos, 

Operadora
®
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- 9 noites em Orlando
- 2 noites em Miami
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de luxo ou vans durante toda a viagem
- meia pensão em todo o roteiro (café da manhã, almoço e jantar)* / **
- entradas para os parques descritos no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio (quando aplicável)
- 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/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Ao viajar com vocês, queridos passageiros da Lielu Operadora, e ao levá-los a passear, descobrimos por aqui 
como é bom conquistar amigos novos... então, à medida em que conquistamos esses amigos, vão surgindo 
novos desejos... o mais recente deles é formar, com nossos amigos de viagem, grupos de pessoas interessadas 
em passar datas especiais junto com estes amigos aqui, em família com a Lielu! Sim, estamos inaugurando 
essa ideia com o Reveillon de 2018. Vamos passar o réveillon, entre bons amigos de viagem, na Disney e em 
Miami, em 2018? O convite está feito! Agora é saber, vamos conosco?

®

USA - Reveillon Especial com a LIELU na DISNEY
14 dias

Magic Kingdom

saída prevista:

DEZEMBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Ao final do passeio, e do dia, 
retornaremos ao hotel. E note, este 
será nosso passeio oficial. Mas 
aqueles que desejarem, poderão 
utilizar este dia de forma diferente, 
visitando por conta própria outro 
parque temático de sua escolha, 
devendo adquirir seu ingresso para 
tanto. Jantar.

6º DIA – ORLANDO
Café da Manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a visitar o Epcot, onde 
teremos a oportunidade de entrar 
em contato com a história de 
evolução da sociedade na tão 
famosa Geosfera, aquela “bola 
gigante”, que identifica esse parque. 
Participaremos ainda de muitas 

luzes e som no castelo. Ao final do 
show, retorno ao hotel e jantar.

4º DIA – ORLANDO – REVEILLON
Café da manhã. Que tal conhecer 
a cidade de Orlando, hoje, em um 
city tour bem bacana, a conhecer 
lugares que, normalmente, quem 
visita a Disney, não conhece? 
Então teremos um tempinho para 
descansar e nos recompor... e 
será a hora de celebrarmos a 
chegada do Ano Novo, entre 
amigos e companheiros de viagem. 
Organizaremos um delicioso jantar 
à brasileira, com direito a festa, 
alegria e animação. Happy New 
Year!!!

5º DIA – ORLANDO
Café da manhã. Hoje continuaremos 
nosso passeio com uma visita ao 
Mall at Millenia, shopping super 
chique e repleto de lojas de grife, 
além de várias opções de ótimos 
restaurantes. Depois de um tempo 
por aqui, seguiremos para o Flórida 
Mall, este sim paraíso para aqueles 
que são apaixonados por compras. 

outras atrações que fazem parte 
dessa parte do parque, o Future 
World. Conheceremos também 
melhor outras culturas do mundo, 
na outra parte desse parque, a 
World Show Case, conhecida como 
vitrine do mundo. Lá apreciaremos 
as paisagens do Canadá, da 
Noruega, do Japão, do México, da 
Alemanha, da Itália e muito mais. E 
assim já vamos escolhendo nosso 
próximo destino... E além das 
paisagens, poderemos também 
apreciar vários pratos típicos da 
culinária desses locais. Ao pôr do 
sol, tomaremos nossos lugares ao 
redor do lago, para apreciarmos 
o maravilhoso show de luzes e 
fogos. Ao final dessa magnífica 
apresentação, retornaremos ao 
nosso hotel. Jantar.

7º DIA – ORLANDO
Café da manhã. Hoje será mais 
um dia de compras. Mas como 
há muito que ver nesta terra de 
compras, desta vez visitaremos um 
dos mais importantes outlets de 
Orlando. Novamente, aqueles que 
desejarem, poderão utilizar este dia 
para visitar outro parque temático 
por conta própria, adquirindo o 
ingresso para tanto. Ao final do dia, 
retorno ao hotel. Jantar.

8º DIA – ORLANDO
Café da manhã. Dedicaremos o dia 
de hoje a visitar o parque do Animal 
Kingdom. O mais novo dentre os 

Mall At Millenia

Epcot

Magic Kingdom
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Confira nosso
parcelamento sem juros

muito conhecidos como Idiana 
Jones, e também “brincar” e voltar 
a ser criança no Toy Story Mania. 
Ao final do dia assistiremos ao 
espetáculo de luz, fogos, sons e 
efeitos especiais Fantasmic! Ali 
poderemos ver o Mickey mago em 
ação... será um dia recheado de 
emoções... Jantar.

10º DIA – ORLANDO
Café da manhã. Nosso último 
dia em Orlando, dedicaremos 
para as últimas comprinhas por 
lá. Novamente, aqueles que 
desejarem, poderão utilizar este dia 
para visitar outro parque temático 
por conta própria, adquirindo o 
ingresso para tanto. Ao final do dia, 
retornaremos ao hotel para arrumar 
nossas malas. Jantar.

11º DIA – ORLANDO / MIAMI
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos nossa viagem 
com destino a Miami, paraíso 
americano de mar verde-azulado, 
e de sangue latino e “caliente”. 
No caminho passaremos por Fort 
Lauderdale, onde poderemos 
conhecer o Saw Grass Mills Mall, 
maior e mais antigo shopping de 
ponta de estoque da região. Ao final 
do dia, chegada a Miami em nosso 
hotel para acomodação. Almoço.

12º DIA – MIAMI
Café da manhã. Hoje teremos 
nosso dia inteiro dedicado a essa 
cidade. Super estilosa, Miami é 

parques da Disney, é um misto de 
zoológico e parque de diversões. 
Aqui teremos a oportunidade 
de apreciar, e até interagir, com 
animais, mas também poderemos 
nos divertir nas montanhas 
russas, no sensacional mundo 
de Avatar e também assistindo 
aos maravilhosos espetáculos 
inspirados em alguns dos mais 
famosos desenhos da Disney, como 
Procurando Nemo, O Rei Leão e a 
Árvore dos Insetos “It’s tough to be 
a bug”. Jantar.

9º DIA – ORLANDO
Café da manhã. Hoje será a 
nossa despedida dos parques e 
aproveitaremos o dia inteiro no 
Hollywood Studios, parque com 
temática voltada para o cinema. 
Aqui poderemos voltar aos anos 50 
no Teatro Chinês, participar de uma 
fuga intergaláctica no Star Wars, 
interagir com alguns personagens 

“point” e ferve na alta temporada, 
com gente bonita circulando em 
carros conversíveis, Miami Beach 
já é uma atração por si só. É o 
mais badalado bairro de Miami e 
reúne praia, orla agitada, hotéis, 
restaurantes, galerias de arte, 
shoppings, bares, cafés, boates, e 
muito mais... A seguir retornaremos 
a nosso hotel. E faremos hoje nosso 
jantar de despedida.

13º DIA – MIAMI / 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.

14º 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!

Animal Kingdom

Hollywood Studios

Miami Beach

Miami

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Agora as viagens de Lielu Turismo estãoAgora as viagens de Lielu Turismo estão
dividas em 3 catálogos diferentes:dividas em 3 catálogos diferentes:

ClássicosClássicos
Para você que está iniciando sua 
carreira de viagens internacionais, aqui 
vão os roteiros que povoam os sonhos 
da maioria de nossos novos viajantes.

ExóticosExóticos
Para você que já conhece o mundo inteiro 
e que tem dificuldade para encontrar 
roteiros inéditos, preparamos este 
catálogo de roteiros exóticos.

Esperamos que estas idéias lhe agradem.

Clássicos ExóticosClássicos Exóticos
Para você que já viaja pelo mundo 
há algum tempo, e já tem uma boa 
bagagem de viagens, aqui vão algumas 
idéias de destinos que poderão agradar!

Solicite os catálogos ou baixe a versão on-line em nosso site

https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Classicos.pdf
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Exoticos.pdf
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Classicos-Exoticos.pdf
https://lieluturismo.com.br
https://www.lieluturismo.com.br/
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Exoticos.pdf
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Classicos.pdf
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Classicos-Exoticos.pdf
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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
roteiros completos em nosso site

Japão - Visite a “Terra do Sol Nascente” 

com a Lielu Turismo!

Rússia, Países Bálticos e Polônia - Uma 

linda viagem pela “Terra dos Czares”!

Escandinávia (Noruega, Fjordes e 
Capitais Nórdicas) - A Lielu te leva para 

conhecer as maravilhas da Escandinávia!

Índia e Nepal - Vamos conhecer, entre 

outros, o Taj Mahal, uma das 7 Maravilhas do 

Mundo Moderno!

®
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