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1º DIA – PORTO OU LISBOA / 
ZURIQUE / ESTRASBURGO

Comparência no aeroporto es-
colhido. Pelas 06h15 saída em voo 

TAP do Porto para Lisboa. Che-
gada pelas 07h10, e pelas 08h50 

continuação para Zurique. Chegada 
pelas 12h40. Packed lunch, e viagem 

para Estrasburgo. Passeio pela capital 
da região francesa da Alsácia, sendo 

atualmente, um dos lugares que melhor 
representa o verdadeiro significado eu-

ropeu comunitário. Destaque para Petite-
-France com sua Pont Couverts; o Musée 

Alsacien; a Praça de Gutenberg; a igreja de S. 
Thomas; a Petite France, com as antigas casas 

dos curtidores, as Pontes Cobertas; a barragem 
Vauban; a Catedral de Notre-Dame e o Palácio 

de Rohan, antiga residência dos bispos de Es-
trasburgo. Passagem ainda pelo bairro Europeu, 

destacando-se o Palácio da Europa; o Palácio dos 
Direitos do Homem e o Parlamento Europeu. Pas-

seio de barco pelos canais. Jantar e alojamento no 
Hotel Mercure Strasburg Centre 4*, ou similar. À noite, 

passeio informal pelo mercado de natal.

2º DIA – ESTRABURGO / RIBEAUVILLE / RIQUEWIHR / 
KAYSERSBER / COLMAR

Dedicamos o dia, a contemplar as belas paisagens vinícolas 
e pequenas aldeias, vilarejos e cidades alsacianas. Destaque 
para Ribeauville, um belo enclave pontilhado por belas ca-
sas tradicionais e repletas de flores; Riquewihr, um museu 
a céu aberto, protegido por muralhas e rodeada de vinhas; 
Kaysersberg, uma cidade que parece saída de um conto 
de fadas, com paisagens fantásticas de vinhas, um caste-
lo em ruínas e um centro histórico encantador; Eguisheim 
designada como a “Les Plus Beaux Villages de France”, um 
precioso exemplo de estrutura urbana conservada pratica-
mente intacta. Visita a uma quinta com prova de vinhos. Al-
moço durante as visitas. Jantar e alojamento no Hotel Grand 
Bristol Colmar 4*, ou similar.

3º DIA – COLMAR
Manhã dedicada à visita guiada da encantadora cidade de 
Colmar, Património da UNESCO. Cidade burguesa, centro vi-
tivinícola com rico património cultural e arquitetónico, onde 
destacamos os canais da “Pequena Veneza”; a Casa das 
Cabeças; Casa Pfister, símbolo de Colmar; a Praça da Cate-
dral; Maison dês Tetes e o Mercado coberto na Petite Venise. 
Almoço em restaurante local. A tarde é livre para passear 
pela cidade, com destaque para o mercado de natal. Jantar 
e alojamento.

4º DIA – COLMAR / LUZERN / ZURIQUE / LISBOA OU POR-
TO
Saímos para Luzerna, uma das mais belas cidades suíças, na 
margem do Lago Quatro Cantões. Destaque para o centro 
histórico, com a Igreja dos Jesuítas, a antiga Câmara Muni-
cipal e Kapellbrücke, a ponte de madeira coberta e ainda o 
monumento do Leão. Almoço em restaurante local. Segui-
mos para o aeroporto de Zurique, e pelas 18h00 saída em 
voo TAP com destino a Lisboa. Chegada pelas 19h35, e pelas 
21h30 continuação até ao Porto. Chegada pelas 22h30.

Fim da viagem

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, Porto ou Lisboa / Zurique / Lisboa ou 
Porto, com direito ao transporte de 23 kg de bagagem, 
com taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
valor de 68,28€ – à data de 28.02.2018 – a reconfirmar na 
altura da emissão da documentação;
• Pensão completa desde o almoço do 1º dia, ao almoço 
do 4º (7 refeições – 4 almoços e 3 jantares);
• Guia acompanhante Tryvel durante todo o circuito;
• Guias locais em língua portuguesa ou castelhana, para 
visita a Estrasburgo, todo o 2º dia, e Colmar;
• Circuito em autocarro de turismo durante todo o 
circuito;
• Todas as visitas / entradas e passeios mencionadas;
• Seguro Multiviagens Base (cancelamento antecipado, 
assistência e interrupção);
• Taxas hoteleiras, de cidade, de serviço e IVA;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Bolsa ou similar Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de voos e alojamentos à data 
da V/ reserva. Os valores acima apresentados poderão 
sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou
eventuais novas taxas.

29 NOVEMBRO A 02 DEZEMBRO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.035€

225€

ALSÁCIA

Mercados de Natal 
na Alsácia


