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NOVEMBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Zurique  ›  
Basileia  90 Kms   
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Zurique, via Lisboa. Chegada 
e desembarque. Visita pela cidade de Zurique, considerada 
uma das cidades com melhor qualidade de vida do mundo e 
centro financeiro da Suíça. Destaque para a Estação Central 

DIA 2  ›  Basileia  ›  Colmar  ›  Estrasburgo  
140 Kms

DIA 3  ›  Estrasburgo  ›  Heidelberg  135 Kms

DIA 4  ›  Heidelberg  ›  Frankfurt  ›  Lisboa 
ou Porto  90 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita à cidade de 
Colmar, idílica e intimista capital dos vinhos da Alsácia. 
Passeio a pé pela zona antiga da “Pequena Veneza”, que nos 
faz recuar até aos tempos da Idade Média, onde poderemos 
admirar lugares como a Casa de Adolph, a Colegiada de São 
Martinho, considerada localmente como a catedral de Colmar, 
a Casa Pfister, a Igreja Dominicana e a Koïfhus, antigo edifício 
da alfândega. Almoço. Tarde livre para desfrutar do Mercado 
de Natal. Pelo centro histórico, as iluminações e decorações 
fundem-se com as casas medievais de enxaimel tornando 
a atmosfera num verdadeiro conto de fadas. Delicie-se 
com as doces tradicionais e admire o belo artesanato local. 
Continuação da viagem até Estrasburgo. Jantar. Alojamento 
no Holiday Inn Express Strasbourg Centre   ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Passeio pela histórica cidade 
Estrasburgo, outrora território alemão e que, após a 
assinatura do célebre Tratado de Versalhes se fixou em 
território francês. Considerada uma das capitais da Europa 
por albergar várias instituições europeias, e um dos símbolos 
representativos da reconciliação do Velho Continente. 
Passeio a pé pelo centro histórico, Património Mundial da 
UNESCO, com passagem pelo Palácio de Rohan, a praça 
Gutenberg e a Grande Île de Estrasburgo com a sua pitoresca 
arquitetura. Visita ainda pelo bairro Europeu, para admirar 
o Palácio da Europa, o Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos e o Parlamento Europeu. Almoço. Tempo livre no 
centenário Mercado de Natal que se estende ao redor da 
belíssima Catedral e onde os sabores da cozinha regional e 
as cores da época natalícia transformam o centro da cidade 
num pitoresco ambiente recheado de tradição e magia. 
Em horário a combinar localmente, continuação da viagem 
até Heidelberg, cidade universitária inserida num cenário 
pitoresco ímpar. Jantar. Alojamento no Leonardo Hotel 
Heidelberg   ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para desfrutar da 
magia natalícia tão caraterística desta época e do magnifico 
Mercado de Natal repleto de atrações e diversas opções 
gastronómicas.  Em horário a determinar, transporte para o 
aeroporto de Frankfurt. Formalidades de embarque e partida 
no voo de regresso a Portugal. Chegada, fim da viagem e dos 
nossos serviços.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 28 de Novembro a 1 de Dezembro

REFEIÇÕES
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PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) – Lisboa (02h50) – Zurique
• Frankfurt (03h05) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 100€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Estrasburgo 
e Colmar;
› Alojamento e pequeno-almoço buffet nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 2 almoços e 3 jantares;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

PREÇO INCLUI:

Estrasburgo e Colmar 

Mercados 
de Natal

Deixe-se seduzir pela atmosfera mágica e aconchegante de Colmar, 
cidade artística que se ilumina por entre as típicas ruelas, inundadas 

pelas belas decorações e pelos aromas a laranja e canela provenientes 
dos tradicionais sabores locais.
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* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   965€

   1.145€

   725€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

1. CENTRO HISTÓRICO, COLMAR

2. ESTRASBURGO

de Zurique, a Grossmünster, catedral protestante de estilo 
românico, Igreja Fraumünster, a famosa rua comercial 
Bahnhofstrasse, onde se encontram as lojas das grandes 
marcas mundiais da moda, e ainda a Opernhaus (Ópera 
de Zurique). Continuação da viagem até Basileia. Jantar. 
Alojamento no Hotel Pullman Basel Europe    ou similar. 


