
 
MENORES PAÍSES DA EUROPA 
ANDORRA, LIECHTENSTEIN, SAN MARINO, MÔNACO & VATICANO 

10 E ABRIL DE 2023 
  

• Um roteiro completamente inédito, cuidadosamente elaborado para desvendar alguns dos menores países do continente europeu. 
Hotelaria selecionada e acompanhamento de Guia Brasileiro.  
 

• No Vaticano, menor Estado Independente do Mundo, e também um dos mais poderosos por causa da fé, visitas da Capela Cistina, Mu-
seu do Vaticano e oportunidade de participar da Audiência Papal.  

 
• Hospedagem no Principado de San Marino, com centro histórico que é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. E mais: visitas de 

Assis, cidade natal de São Francisco de Assis e de Santa Clara, da Verona de Romeu e Julieta, de Maranello, berço da Ferrari, da histó-
rica Gênova e da bela região do Lago de Como.  

 
• Destacando Liechtenstein, país de conto de fadas e trajetória histórica única, a sofisticada Mônaco e o Principado de Andorra, majes-

tosamente encravado na Cordilheira do Pireneus.  
 

• Pernoites em Aix-en-Provence, capital da Provence no século XV, na belíssima cidade medieval de Carcassone, Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO, e na efervescente Barcelona.  

 
 
 
 
 



10 DE ABRIL DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
SÃO PAULO 
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos para embarque em voo com conexão com destino a 
Roma. 
 
11 DE ABRIL DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
ROMA 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Fiumicino e traslado ao hotel. Na capital da República da 
Itália, “Roma Antiga", “Roma Medieval”, “Roma Renascentista” se fundem para, em um 
caleidoscópio maravilhoso, dar forma a uma das cidades históricas mais imponentes em todo o 
mundo. Hospedagem no Hotel Starhotels Michelangelo Rome (ou similar). 
 

 
 
12 DE ABRIL DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
ROMA – VATICANO 
Pela manhã saída em curta caminhada de nosso hotel - com localização privilegiada, a poucos 
metros das muralhas do Vaticano, o menor estado da Europa e do mundo - até a Praça São Pedro. 
Oportunidade de assistir a Audiência Papal*, grande celebração em mais de cinco idiomas 
(português, inclusive) que acontece toda quarta-feira às 10 horas. Um privilégio para nosso grupo 
Na sequência, visita do Museu do Vaticano e da Capela Sistina – parte do conjunto declarado 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Os Museus do Vaticano constituem um 
maravilhoso conjunto de instituições culturais, que abrigam ricas coleções de arte e antiguidades, 
colecionadas ao longo da história pelos diversos papas. A belíssima Capela Sistina se encontra 
dentro do Palácio Apostólico. É famosa por sua arquitetura e afrescos pintados por grandes 
mestres da Renascença (Michelangelo, Rafael, Bernini e Sandro Botticelli). A monumental Basílica 
de São Pedro, localizada na Praça de São Pedro, é a maior igreja católica do mundo e a mais 
visitada! Sua cúpula central domina o horizonte de Roma e seu interior é ricamente decorado com 
mármore, esculturas e ornamentos com acabamentos a ouro, com destaque para a Pietà de 
Michelangelo. (*Importante: a Audiência Papal não acontece quando o Papa está em viagem). 
 

 
 
13 DE ABRIL DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
ROMA – ASSIS – SAN MARINO 
Saída da capital italiana em direção a Assis - cidade natal de São Francisco e de Santa Clara, 
fundadora da Ordem das Clarissas -, uma das localidades cristãs mais universalmente conhecidas 
e visitadas por peregrinos. Caminhada guiada pelo centro histórico. Seu aspecto medieval, com 
ruas estreitas e tortuosas, a atmosfera de mística paz, as lembranças franciscanas e as numerosas 
obras de arte fazem de Assisi um dos destinos mais procurados na Itália. Continuação em percurso 

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA  
em Classe Econômica 

Por pessoa em Apto. duplo   
EUR 5.995 

Suplemento em Apto. individual 
EUR 2.055 

 
TAXAS 

AEROPORTUÁRIAS 
EUR 190 

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 
INCLUÍDO 

      
FORMA DE PAGAMENTO: 

30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão 
de crédito. 
Taxas pagas junto da entrada. 
 

PARTE AÉREA INCLUÍDA 
Desde São paulo 

LH 507 
10  ABR   SÃO PAULO /FRANKFURT    18:15 10:50 

LH 234 
11   ABR   FRANKFURT/ ROMA   12:10 14:00 

LH 1135 
 26 ABR   BARCELONA/ FRANKFURT   16:55 19:05 

LH 506 
26 ABR FRANKFURT/ SÃO PAULO   22:05 04:55 

 

HOTELARIA: 
• 2 noites no Starhotels Michelangelo Rome (ou 

similar), em Roma, com café da manhã; 
• 1 noite no San Marino iDesign Hotel (ou 

similar), em San Marino, com café da manhã; 
• 2 noites no Grand Hotel des Arts (ou similar), 

em Verona, com café da manhã; 
• 1 noite no b_smart Hotel Bendern (ou similar), 

em Gamprin-Bendemsmar, com café da 
manhã; 

• 2 noites no Palace Hotel (ou similar), em 
Varese, com café da manhã; 

• 1 noite no Bristol Palace (ou similar), em 
Genova, com café da manhã; 

• 1 noite no Best Western Hotel Le Galice (ou 
similar), em Aix-em-Provence, com café da 
manhã; 

• 2 noites no Mc Gallery de La Cité Hotel (ou 
similar), em Carcassone, com café da manhã; 

• 1 noite no Tulip Inn Andorra Delfos (ou similar), 
em Andorra la Vella, com café da manhã; 



rodoviário até o terceiro menor estado da Europa e quinto menor do mundo, a República de San 
Marino, majestosamente localizada no topo do Monte Titano. Hospedagem no San Marino iDesign 
Hotel (ou similar). 
 

 
 
14 DE ABRIL DE 2023 – SEXTA-FEIRA 
SAN MARINO – MARANELLO – VERONA 
Pela manhã, visita guiada de San Marino. Seu centro histórico, Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, remonta à fundação da república como cidade-estado no século XIII e preserva todas as 
suas funções institucionais. Pontilhado por torres de fortificação, muralhas, portões e baluartes, 
uma basílica neoclássica do século XIX, conventos do século XIV e XVI, o Palazzo Público, do século 
XIX, e o Teatro Titano, do século XVIII, nos conduz em uma maravilhosa viagem no tempo que tem 
início na Idade Média. 
Saída em direção a Maranello, cidade berço da icônica Scuderia Ferrari. Almoço no Restaurante 
Cavallino, inspirado nos valores do fundador da Scuderia, Comendador Enzo Ferrari. Na sequência, 
visita à tecnológica Galeria Ferrari, um fantástico mergulho em toda a mística do Cavalinho 
Rampante. No final da visita, compras na loja oficial de merchandising, que a cada ano recebe 200 
mil visitantes de todo o mundo. Chegada a Verona, segunda maior cidade do Veneto, e hospedagem 
no Grand Hotel Des Arts (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO. 
 

 
 
15 DE ABRIL DE 2023 – SÁBADO 
VERONA 
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a conhecer essa belíssima cidade, Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO por sua estrutura urbana e arquitetônica. O núcleo antigo, a cidade 
romana, aninhado na curva do Rio Adige, preserva uma das mais ricas coleções de vestígios 
romanos em todo norte da Itália, destacando a Porta Borsari, os restos da Porta Leoni, Arco dei 
Gavi, Ponte Pietra, Teatro Romano e Arena do Anfiteatro. Históricas muralhas protegem o coração 
medieval de Verona, conjunto no qual se destaca a Piazza delle Erbe, com seu pitoresco mercado 
de frutas e vegetais, e a Piazza dei Signori, emoldurada por edifícios históricos como Palazzo del 
Comune, Palazzo del Governo, Loggia del Consiglio, Arche Scaligere e Domus Nova. Nos arredores, 
a Piazza Bra é notável pelos edifícios que datam de diferentes épocas. Cereja do bolo, visita da 
Casa de Julieta Capuleto, a amada de Romeu Montecchio, personagens de William Shakespeare 
entre os mais célebres em toda história da literatura mundial. Tarde livre. 
 

• 2 noites no Hotel Granados 83 (ou similar), em 
Barcelona, com café da manhã; 

 

OS PREÇOS INCLUEM: 
• Bilhetes Aéreos Internacionais em classe 

econômica em voos com conexão para os 
trechos (1) São Paulo / Roma e (2) Barcelona 
/ São Paulo; 

• Acomodação em quarto duplo (ou individual, 
com acréscimo) com café da manhã diário; 

• Todas as refeições mencionadas no programa; 
• Taxas de entrada e ingressos mencionados no 

programa; 
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante 

a parte terrestre da viagem; 
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o 

mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa); 
• Seguro de Viagem e Cancelamento affinity 60 

e 60 Sênior de acordo com a idade do cliente 
com cobertura até 60.000, cobertura para 
cancelamento de viagem (conforme condições 
), coberturas são expressas em dólar (**A 
opção pelo Seguro é facultativa, ficando 
reservado ao cliente o direito de não adquirir 
este Seguro – cujas respectivas coberturas e 
condições estão expressamente previstas no 
pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso 
seja do seu interesse, por adquirir plano com 
coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, 
nos consultar previamente sobre a 
possibilidade e respectivas condições.  

• Passeios com guia falando português, 
espanhol ou inglês. Sempre que necessário - e 
permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução; 

• Todos os traslados segundo o itinerário em 
veículos privativos; 

 
IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados 
incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos 
voos determinados para o grupo. Passageiros que 
optarem por outros voos não terão direito a 
traslados, que poderão ser adquiridos 
separadamente. 
 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
• Vistos de Turismo para portadores de 

passaportes emitidos por países para os quais 
visto(s) turístico(s) se façam necessários, nem 
serviço de despachante. Para este programa, 
portadores de passaporte brasileiro não 
necessitam de visto de turismo para Itália, 



 
 
16 DE ABRIL DE 2023 – DOMINGO 
VERONA – LECCO – LIECHTENSTEIN 
Café da manhã no hotel. Saída em direção a Lecco, na Lombardia, tesouro ainda pouco conhecido 
dos brasileiros. Na costa sudeste do Lago de Como, o terceiro maior da Itália, a cidade é um 
luxuoso destino, reunindo casas de diversas celebridades. Passeio guiado pelo Calçadão do Lago, 
encravado em região de estonteante beleza natural. Na sequência, percurso rodoviário até o 
Principado de Liechtenstein, que se aninha entre a Suíça e a Áustria, encravado em meio a uma 
cadeia de montanhas que se elevam íngremes e escarpadas desde as águas do Rio Reno, 
parecendo querer rasgar os céus. A minúscula nação, a quarta menor no continente, com apenas 
25 km de comprimento e 12 km em seu ponto mais largo, figura entre as mais ricas do mundo. 
Chegada à pequena Gamprin-Bendern e hospedagem no b_smart Hotel Bendern (ou similar). 
 
17 DE ABRIL DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
LIECHTENSTEIN – GAMPRIN-BENDERN – VADUZ – VARESE 
Café da manhã no hotel. Em curto percurso por estrada coroada por castelos fortificados, chegada 
a Vaduz, capital de Liechtenstein, um país de conto de fadas e trajetória histórica única, verdadeiro 
convite a uma rica e única fascinante viagem no tempo. Visita guiada passando pelo Parlamento 
do Principado e Museu Nacional. Na Sala dos Príncipes, oportunidade para entender o processo 
de independência da nação e qual o papel dos príncipes ao longo dos séculos. À tarde, viagem até 
Varese e hospedagem no Palace Grand Hotel Varese (ou similar). 
 

 

Vaticano, San Marino, Liechtenstein, Mônaco, 
França, Andorra e Espanha. Portadores de 
passaportes emitidos por outros países, favor 
consultar. 

• Refeições não mencionadas no programa; 
• Bebidas durante as refeições incluídas no 

programa; 
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas 

públicas e/ou privadas sempre que necessária; 
• Despesas de caráter pessoal, tais como 

bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc; 
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, 

como cancelamento de voos e barcos, doença, 
acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, 
pandemias, etc; 

• Gorjetas para os guias e motoristas; 
• Excursões, passeios, visitas e espetáculos 

OPCIONAIS que constem ou não no programa 
e sejam oferecidos pelos guias durante a 
viagem; 

• Exames PCR ou outros exames que sejam 
exigidos pelas autoridades competentes, 
atrações ou prestadores de serviços. 

• Qualquer item não expressamente mencionado 
como incluso. 

 
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
• A mais de 30 dias do início da excursão; 

retenção de 20% do valor da Parte Terrestre; 
• A menos de 30 dias do início da excursão; 

retenção de percentuais superiores aos acima 
referidos, desde que correspondentes a gastos 
efetivamente comprovados pela agência 
perante a EMBRATUR, efetuados em 
decorrência da desistência do usuário. 

 
18 DE ABRIL DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
VARESE – COMO – VARESE 
Pela manhã, saída em percurso rodoviário até Como, sem dúvida uma das localidades mais românticas e charmosas no norte da Itália, cenário de diversos 
sucessos cinematográficos, entre estes 007 Cassino Royale, O Ataque dos Clones, da franquia Guerra nas Estrelas, e Doze Homens e Outro Segredo. 
Distante 50 quilômetros de Milão, queridinha de ricos e famosos, a cidade, emoldurada pelas montanhas dos pré-Alpes e pelo lago homônimo, é mesmo 
coisa de cinema! Visita panorâmica guiada e tempo livre para explorar o sofisticado comércio ou simplesmente assistir a vida passar desde um dos 
encantadores bares e cafés. Ao final do passeio, retorno a Varese e tempo livre. Na pitoresca cidade os principais pontos de interesse, notáveis pela 
elegante arquitetura, são a Basílica de San Vittore e o Palácio Estense - que hoje em dia é a sede da Prefeitura. Sacro Monte di Varese, nos arredores, é 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e descortina maravilhosas vistas panorâmicas, sendo por isso um destino muito procurado por amantes das 
caminhadas. 
 



 
 
19 DE ABRIL DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
VARESE – VERCELLI – GENOVA 
Café da manhã no hotel. Saída em percurso rodoviário até a região de Vercelli, na comuna italiana do Piemonte, cuja peculiaridade é destacar-se, desde 
os tempos medievais, pela produção de arroz. Interessante visita a um arrozal histórico e, como não poderia deixar de ser, almoço em restaurante regional 
para degustar um risoto, prato icônico da cozinha italiana. Continuação até Genova, na região da Ligúria, terra natal do navegador Cristovão Colombo. A 
quinta maior cidade da Itália foi fundada há mais de 2.500 anos e cresceu em torno de sua zona portuária, que até hoje figura entre as mais ativas 
do país. Sua posição estratégica rendeu aos genoveses relevante influência comercial, chegando a rivalizar com os venezianos na Idade Média. No fim do 
dia, caminhada guiada pelo centro histórico, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, oportunidade para desvendar as caruggi e crêuze, 
pitorescas ruelas que datam dos tempos medievais. Hospedagem no Hotel Bristol Palace (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO 
 

 
 
20 DE ABRIL DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
GENOVA – MÔNACO – AIX-EN-PROVENCE 
Pela manhã, saída com destino ao segundo menor país do mundo, o Principado de Mônaco, destino dos sonhos para apaixonados pela Fórmula 1 e amantes 
do luxo. Os carrões, os imensos iates… a riqueza salta aos olhos como em nenhum outro lugar. O espetáculo da troca da guarda,  em frente ao Palácio, é 
um ritual que se repete há mais de cem anos. Parada para foto diante do Cassino Monte Carlo, construído pelo mesmo arquiteto da Ópera de Paris. Aqueles 
que quiserem arriscar uma rápida entrada no prédio devem ter consigo passaporte e trajar-se adequadamente. Passagem por Cannes, um dos mais 
famosos balneários da Riviera Francesa, de reputação internacional pelo brilho e glamour – além dos mundialmente famosos festivais de cinema e 
publicidade. Chegada a Aix-en-Provence e hospedagem no Best Western Hotel Le Galice (ou similar). 
 
 



 
 
21 DE ABRIL DE 2023 – SEXTA -FEIRA 
AIX-EN-PROVENCE – MONTPELLIER – CARCASSONE 
Aix-en-Provence, capital da Provence no século XV, transborda elegância ao longo de suas históricas ruas e efervescentes praças. Pela manhã, visita 
guiada percorrendo as principais atrações: Hôtel de Ville, Place Cardeurs, Place des Quatre Dauphins e Catedral Saint-Sauveur. Tempo livre para passear 
pela “Rota Cézanne“, ilustre filho da cidade, e desfrutar dos encantos desta joia provençal. À tarde, chegada à Montpellier, capital da região do Languedoc 
Roussillon e uma das cidades mais charmosas do sul da França. Visita guiada do centro histórico, um encantador emaranhado de ruas e vielas que 
testemunham 
quase 1.000 anos de história – com destaque para a Catedral de Saint-Pierre e o Jardin des Plantes. Chegada à cidade medieval de Carcassone, Patrimônio 
Mundial pela UNESCO, e hospedagem no MGallery de La Cité Hotel (ou similar). 
 
22 DE ABRIL DE 2023 – SÁBADO 
CARCASSONE 
Café da manhã no hotel e visita guiada do bucólico centro histórico, fechado ao trânsito de veículos. Passear pela cidade medieval fortificada de Carcassone 
é como embarcar em uma viagem no tempo, desvendando imponentes muralhas e torres de defesa que protegem seu castelo, a bela catedral gótica e os 
edifícios vizinhos. Impressionante! Nos arredores do Portão de Narbonne, em frente à icônica ponte levadiça, embarque em passeio no “Le Petit Train de 
la Cité”. Tarde livre para desfrutar da encantadora atmosfera e conhecer a excepcional importância da campanha de restauração  da cidade, capitaneada 
por Viollet-le-Duc, um dos fundadores da ciência moderna da conservação. 
 

 



23 DE ABRIL DE 2023 – DOMINGO 
CARCASSONE – ANDORRA 
Saída com destino ao Principado de Andorra – mais um dos 6 microestados soberanos da Europa -, majestosamente encravado nos Pireneus Orientais, 
fronteira natural entre a França, ao norte, e Espanha, ao sul. É um dos poucos países do mundo com dois chefes de Estado, denominados “co-príncipes”: o 
Arcebispo da comarca catalã de La Seu Urgell e o Presidente da República Francesa. Visita guiada dos principais pontos da capital, Andorra La Vella: Pont 
de Paris, Igreja de Sant Esteve d’Andorra, Parc Central e os monumentos “A Nobreza dos Tempos”, de Salvador Dali, e “7 Poetas”, de Jaume Plensa. 
Restante do dia livre, oportunidade para fazer compras - a política nacional de isenção de impostos atrai muitos cidadãos europeus, que gastam seus euros 
em perfumes, bebidas, tabaco, chocolates e cosméticos. Hospedagem no Hotel Tulip Inn Andorra Delfos (ou similar). 
 

 
 
24 DE ABRIL DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
ANDORRA LA VELLA – GIRONA - BARCELONA 
Café da manhã no hotel. Na sequência, percurso rodoviário descendo os Pireneus rumo ao coração da Catalunha. Primeira parada,  Girona, a Cidade dos 
Quatro Rios. Visita guiada passando pela Praça de Sant Feliu, em estilo medieval, Catedral de Girona, Banhos Árabes, Casas de l’Onyar, bairro judeu El 
Call, Monastério de Sant Pere de Galligants e outros pontos de interesse. Chegada a Barcelona e hospedagem no Hotel Granados 83 (ou similar). 
 

 
 
25 DE ABRIL DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
BARCELONA 
Café da manhã no hotel. Dia livre para, com o apoio de nosso guia brasileiro, desfrutar das atrações desta mágica cidade, que desde as Olimpíadas de 92 
se consolidou como um dos mais procurados destinos turísticos na Europa – e no mundo! O Templo da Sagrada Família é considerado a obra prima de 
Antoni Gaudi, ilustre filho da cidade, mas Park Güell, Casa Batlló e La Pedrera são outras obras do genial arquiteto que merecem destaque. Para sentir o 



pulsar das ruas, nada melhor do que percorrer as famosas Ramblas, visitar o coloridíssimo Mercado de La Boqueria e atravessar o Bairro Gótico até chegar 
à região litorânea de La Barceloneta. Percorrer o Passeig de Gràcia - a Champs-Élysés da cidade -, o Parque de Montjuïc ou visitar o Museu Picasso, o 
Museu Nacional de Arte da Catalunha ou o Camp Nou - estádio do FC Barcelona -, também são excelentes opções. Desfrute! 
 
26 DE ABRIL DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
BARCELONA 
Manhã livre para seguir explorando a capital da comunidade autônoma da Catalunha. Em horário determinado, traslado ao Aeroporto de Barcelona para 
embarque em voo de regresso a São Paulo. 


