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Paisagens da Europa
1° dia: Chegada em Roma
Chegada pela manhã, recepção pela
equipe no aeroporto de Roma.
Traslado para a cidade e passeio
panorâmico com ônibus. Depois do
almoço traslado ao hotel e tempo livre
na tarde.

Julieta mas também das óperas na
arena romana. Atravessaremos a
cordilheira dos Apeninos e a planície
do rio Po. A cordilheira estende-se por
1000 km ao longo da Itália. As
montanhas são verdes e arborizadas,
apesar de um lado do pico mais
elevado, o Corno Grande (2912 m), ser
2° dia: Christian Roma
parcialmente coberto pela geleira mais
Visitaremos o Vaticano, a Capela
meridional da Europa. A planície do rio
Sistina no Museu do Vaticano, a
Po separa as montanhas dos Apeninos
Catedral e Praça de São Pedro e o
e dos Alpes ao norte da Itália. Depois
castelo de São Pedro com sua ponte. do almoço em Verona atravessaremos
A maioria das igrejas importantes
a cordilheira mais importante da
encontraremos fora do centro da
Europa, os Alpes. Os Alpes
cidade durante o passeio da tarde.
estendendo-se da Áustria e Eslovênia,
a leste, através do norte da Itália,
3° dia: Roma antiga e bella
Suíça, Liechtenstein e sul da
No primeiro passeio do dia
Alemanha, até ao sudeste da França e
encontraremos os monumentos da
Mónaco, com 128 montanhas acima
anitguidade, como Circus Maximus,
de 4000m de altitude. O ponto
Coliseu, Forum Romano. À tarde
culminante dos Alpes é o monte
teremos tempo para visitar as praças e Branco, com 4810m de altitude,
fontanas famosas da cidade, como
situado na fronteira franco-italiana.
Piazza del Popolo, Escada Espanhola e À tarde chegaremos em GarmischFontana di Trevi.
Partenkirchen.
4° dia: Parte occidental dos Apeninos
A primeira paisagem da viagem será a
região das colinas no oeste dos
Apeninos. Depois do café da manhã
sairemos para Florença, a cidade
conhecida pela família de Médici do
século XV e XVI.

7° dia: Zugspitze
Subiremos na montanha “Zugspitze”
em duas etapas: uma ferrovia nos
levará ao Zugspitzblatt e em seguida
embarcaremos no teleférico para o
topo do pico mais alto da Alemanha
(2.964m). Desfrutaremos da vista
maravilhosa dos Alpes. A tarde será
5° dia: Florença
livre para visitas individuais da cidade
Começaremos nossa visita de Florenca de Garmisch-Partenkirchen ou lazer no
com a famosa colecção das pinturas da spa do hotel.
Galeria dos Ofícios. Continuaremos
com um passeio a pé no centro
8° dia: Munique
histórico, da Piazza della Signoria com Neste dia encontraremos a paisagem
o Palácio Vecchio, para a Catedral
dos Pré-Alpes entre GarmischSanta Maria del Fiore com seu
Partenkirchen e Munique, formadas
Batistério até a Ponte Vecchio. A
pelas geleiras do tempo de gelo.
tarde será reservada para o Palácio
Pequenhas colinas e lagos são
Pitti com seu parque Boboli.
característicos dessa região.
Começaremos a visita de Munique
6° dia: Apennin, Planícia, Alpes
com um passeio panorâmico pelas
Depois do café da manhã sairemos
avenidas esplêndidas da cidade, o
para Verona, a cidade de Romeu e
Palácio das Ninfas até o Parque
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Olimpico com a vista famosa do tope
da sua torre. Almoçaremos na famosa
cervejaria "Hofbräuhaus" . Visitaremos
depois o centro da cidade a pé.
Começaremos com as portas
medievais “Isartor” no sul, “Sendlinger
Tor”, perto da igreja dos irmãos Asam
no oeste e “Karlstor“ no Norte. No
centro visitaremos a catedral “Nossa
Senhora” e a praça “Marienplatz” com
a prefeitura nova.

À tarde continuaremos a viagem para
Berlim. Depois de Dresden entraremos
na planície do Norte da Alemanha,
formada durante a última idade do
gelo. As pocas colinas da área
consistem de pedras que os glaciares,
ao descer, acumularam dos lados e na
sua parte inferior.

13° dia: Berlim
Pela manhã visitaremos a famosa Ilha
dos Museus. Encontraremos o gigante
9° dia: Museus em Munique
altar de Pergamon, uma reconstrução
Pela manhã poderemos visitar o
da porta da Babilônia no Museu de
museu da Ciência Alemã (Deutsches
Pergamon. O “Novo museu” exibe a
Museum) e depois do almoço a
escultura da Nefertiti. Depois faremos
Residência de Munique.
um passeio de ônibus pela avenida
"Unter den Linden", o Portão de
20° dia: Pre-Alpes, montanhas médias Brandemburgo, o prédio do Reichstag,
Este dia é um dia de grandes
a avenida "Kurfürstendamm", o prédio
distâncias. Entre Munique e o rio
do "Kaufhaus des Westens, KaDeWe",
Danúbio continuaremos com a
a maior e melhor loja de
paisagem dos Pré-Alpes. Depois
departamentos de Berlim, o
entraremos nas montanhas médias,
Checkpoint Charlie e a praça dos
com a "Floresta Boêmia“ e seu parte
Gendarmes.
alemã “Floresta da Baviera “. A
montanha mais alta dessa cordilheira 14° dia: Planície do Norte
é o Arber com 1456m de altitude. Ao
Continuaremos a viagem pela planície
meio dia chegaremos em Zwiesel, uma do Norte da Alemanha. Em Hamburgo
cidade conhecida pelos artesanatos de embarcaremos no navio da MSC.
cristal. Visitaremos uma fábrica de
cristais na cidade. À tarde chegaremos
em Praga, capital da República Tcheca.
11° dia: Praga
O imperador Carlos IV estabeleceu a
capital de seu império na Praga
(fundação da primeira universidade o
Norte dos Alpes em 1348, construção
da ponte de Carlos em 1357). O
simbolo da “Cidade dorada” é o
castelo acima da colinha “Hradschin”
com a catedral de São Vito.
12° dia: Dresden
De manhã sairemos para Dresdem, a
cidade do Barroco. Visitaremos o
palácio Zwinger, a Ópera de Semper, a
catedral Frauenkirche, as esplanadas
de Brühl, a Residência e muito mais.

15° dia: Mar Norte
Passaremos o primeiro dia do cruzeiro
no Mar do Norte.

16° dia: Ålesund
Ålesund foi totalmente destruída por
um incêndio em 1904, mas
reconstruida depois através do
processo moderno de Art Nouveau
(Arte Nova), um estilo arquitetônico
moderno de construção.
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17° dia: Mar Norte
Continuaremos a viagem no Mar do
Norte.

23° dia: Bergen
Bergen foi fundada em 1070, tendo
sido a capital da Noruega até 1299.
Entre 1350 e 1750 pertenceu à Liga
18° dia : Honningsvag, Cabo Norte
Hanseática.A parte antiga da cidade No caminho marítimo até
chamada Bryggen- é circundada por
Honningsvag, nosso porto no Norte da casas datando desse tempo.
Noruega, passaremos pelo Cabo
Norte. De Honningsvag poderemos
24° dia: Stavanger
passear com oônibus até o Cabo Norte Stavanger é famoso pela coleção das
ou com barco inclusive passeio do
casas de madeira, construidas nos
Fiorde Sarnes e almoço com a
séculos XVII e XIX. Na cidade localizaespecialidade caranguejo do rei.
se, também, a mais antiga catedral do
país(Stavanger Domkirke, construida
19° dia: Tromsø
entre 1100 até 1150).
Após Honningsvag chegaremos a
Tromsø. MSC oferece vários passeios 25° dia: Mar Norte
para conheceremos mais sobre a
No último dia do cruzeiro
exploração do Ártico.
recuperaremos no Mar do Norte.
20° dia: Mar Norte
Continuaremos a viagem no Mar do
Norte.
21° dia: Molde
Pela manhã chegaremos em Molde.
Ao invés de continuarmos com o
navio poderemos fazer um passeio nas
montanhas e Fiordes entre Molde e
Andalsnes. O navio continuará a
viagem no Fiorde Romsdal até
Andalsnes.
22° dia: Geiranger Fiord
Depois de Andalsnes sairemos do
Fiorde Romsdal e entraremos no
Fiorde Grande até o Patrimônio
Mundial "Geirangers-fjord". De
Hellesund, no início do Fiorde de
Geiranger, e de Geiranger no final do
Fiorde, começarão os passeios no
mundo dos Fiordes.

26° dia: Retorno
Depois do café da manhã
terminaremos nosso cruzeiro com a
MSC no porto de Hamburgo e
continuaremos com ônibus ao
aeroporto de Hamburgo e ao voo de
volta a partir de Hamburgo.
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