QUINZENA TEMÁTICA

EUROPA

PORTUGAL

O charme lusitano no seu roteiro.

Lisboa

10

%
OFF:

Para viagens de novembro
de 2019 a fevereiro de 2020
(exceto feriados)

Lisboa

HOTELARIA

10

%
OFF:

Para viagens de novembro
de 2019 a fevereiro de 2020
(exceto feriados)

Lisboa

5

Hotéis Berna,
Saldanha e
Zurique

%
OFF:

Para viagens de novembro de
2019 a janeiro de 2020 (exceto
feriados)

Desconto para
reservas superiores
a 2 diárias.

Período de utilização:
de 08/11/2019 a
abril de 2020.

Período de vendas: de 16/09 a 30/09/2019.
RECEPTIVO

GROU PORTUGAL:

Garanta combos com tarifas promocionais.
Inclui: transfer in/out +
city tour em Porto.

140 ,00

DE:
EUR

87,00

POR:
EUR

por pessoa.

Na compra de um
dos combos, o
passageiro
ganha um kit
boas-vindas com:

Inclui: transfer in/out +
walking tour “Gourmet
em Porto”.
DE:
EUR

150 ,00

132,00

POR:
EUR

por pessoa.

- 1 cartão personalizado For Shopping
Lovers com 10% Reward.
- 1 azulejo português pintado à mão.
- Convite VIP para a cafeteria.
- 1 vale para um cálice de vinho do Porto, café
ou chá, acompanhado de um Pastel de Belém.
- Revista For City Lovers.
- Informações para a devolução do Tax Free .
- Mapa oficial da cidade de Lisboa.

Período de vendas: 16/09 a 31/10/2019 | Período de utilização: 16/09 a 31/12/2019.

PORTUGAL

O charme lusitano no seu roteiro.
PA C O T E S

Lisboa à sua Maneira
Inclui: 4 noites de hospedagem com café da manhã em
Lisboa + transfer in/out + city tour em Lisboa + tour de dia
inteiro por Sintra, Cabo da Roca, Cascais e Estoril, todos com
acompanhamento de guia + entrada ao Palácio Nacional
e ao Palácio da Pena, em Sintra + tour de dia inteiro por
Fátima, Óbidos, Nazaré, e Cabo da Roca, todos com
acompanhamento de guia.
A partir de:

EUR

500 ,00

por pessoa em apto. duplo.

Porto à sua Maneira
Inclui: 3 noites de hospedagem com café da manhã no
Porto + city tour em Porto com visita a uma Cave de Vinho
do Porto com prova de vinho e acompanhamento de guia
+ tour de dia inteiro por Minho (Braga e Guimarães)
com almoço e acompanhamento de guia + tour Wine
Tour Douro, com duração de um dia, cruzeiro, almoço e
acompanhamento de guia.
A partir de:

EUR

510 ,00

por pessoa em apto. duplo.

Serra da Estrela à sua Maneira
Inclui: 3 noites de hospedagem com café da manhã
em Covilhã + tour Tradições Serranas, com duração
de um dia inteiro + tour pelas Aldeias de Xisto, de
meio dia + tour Segredos da Serra, de meio dia.

A partir de:

EUR

600 ,00

por pessoa em apto. duplo.

Período de venda: 16/09 a 30/09/2019 | Período de utilização: até 15/11/2019.

espanha:

os encantos de um país surpreendente.

Madri

10

%
OFF

Madrid Centro

10

%
OFF

10

%
OFF

Madri

Madrid Plaza España

Madri

HOTELARIA

Madrid Gran Vía 25

Barcelona

Período de venda: de 16/09 a 30/09/2019.
Período de utilização: de 01/11/2019 a 31/03/2020.
Black out: de 05 a 09/12/19; 31/12/19; 21/01 a 25/01/2020 e 23/03 a 30/03/2020.

Tryp Barcelona Apolo

10

%
OFF

Barcelona

Período de venda: de 16/09 a 30/09/2019.
Período de utilização: de 01/12/2019 a 31/03/2020.
Black out: feriados e de 24/02 a 27/02/2020.

Hotel Condal Mar

Período de venda: de 16 a 30/09/2019.
Período de utilização: de 01/11/2019 a 31/03/2020.
Black out: de 03 a 06/11/2019, 23 a 26/02/2020, feriados e eventos.

30

%
OFF

espanha:

os encantos de um país surpreendente.

Barcelona

Madri

HOTELARIA

Best Western Los Condes
«««

Best Western Premier Dante
««««

Diária a partir de:

EUR

110 ,00

por pessoa em apto. duplo.

Diária a partir de:

EUR

130 ,00

por pessoa em apto. duplo.

espanha:

os encantos de um país surpreendente.
RECEPTIVO

Welcome Incoming | Madri

Tarifas exclusivas para completar seu pacote.

Na compra de um
transfer privativo,
o passageiro
ganha 10% de
desconto nos
passeios:

- Tour panorâmico em Madri.
- Toledo a su Aire (manhã ou tarde).
- Escorial e Valle dos Caídos.
- Escorial, Valle dos Caídos e Toledo.
- Tour panorâmico em Madri + Palácio Real.
- Tour panorâmico em Madri + Museu do Prado.
- Tour panorâmico em Madri + Tour pelo estádio
Santiago Bernabéu.
- Ávila & Segóvia.
- Ávila & Segóvia com almoço turístico.
- Ávila & Segóvia com almoço típico.
- Madri a pé.
- Hop On Hop Off para 1 dia.
- Hop On Hop Off para 2 dias.
- Tablao Las Carboneras com show de
Flamenco + 1 bebida.

Período de vendas: de 16/09 a 30/09/2019 | Período da viagem: de 01/11/2019 a 30/11/2020.

barcelona

Tarifas exclusivas para completar seu pacote.
- City tour de meio dia + entrada ao Poble Espanyol*.
- Visita à Sagrada Família*.
- Barcelona Artística à tarde: o melhor de Gaudí*.

Na compra de um
transfer privativo,
o passageiro
ganha 5% de
desconto nos
passeios:

- Montserrat à tarde a bordo de um cogwheel train*.
- Passeios de dia inteiro po Montserrat, vinícola Torres
e Sitges com almoço**.
- Passeio de dia inteiro por Cardona & Montserrat com
brunch**.
- Experiência Cultural Catalã: vinho, jantar e
castellers**.
- Girona pela manhã: tour temático Game of Thrones*.
- Passeio de dia inteiro por Girona, Figueres e Dalí***.

Período de vendas: de 16/09 a 30/09/2019 | Período da viagem: conforme o passeio.
*Validade: 31/03/2020 **Validade: 31/10/2019 ***Validade: 29/03/2020

itália:

um destino para ficar na memória.

Florença

HOTELARIA

Best Western Plus CHC
Florence ««««

Diária a partir de:

EUR

64,00

por pessoa em apto. duplo.

Roma

Diária a partir de:

Best Western Piccadilly Roma
«««

EUR

75,00

por pessoa em apto. duplo.

Roma

Diária a partir de:

Best Western ArtDeco
««««

EUR

85,00

por pessoa em apto. duplo.

itália:

um destino para ficar na memória.
RECEPTIVO

carrani | roma

Tarifas arrasadoras para completar a viagem.
Combo: transfer in/out + tour de um dia por Roma (low cost) + Pompeia.

para 1 pessoa

326,00

DE:
EUR

302 ,00

POR:
EUR

para 2 pessoas

318 ,00

DE:
EUR

278,00

POR:
EUR

por pessoa.

para 3 pessoas

313 ,00

DE:
EUR

255,00

POR:
EUR

por pessoa.

por pessoa.

Atenção: ofertas válidas para combos realizados em baixa temporada.
Período de venda: de 16/09 a 30/09/2019 | Período de utilização: de 01/11/2019 a 31/03/2020.

Série Fantasia - baixa
temporada 2019/2020

Suplemento para
apartamentos

Período de vendas: de 16/09
a 30/09/2019. Período de
utilização: de novembro de
2019 a novembro de 2020.

Série Fantasia - alta
temporada 2020
Período de vendas: de 16/09
a 30/09/2019. Período de
utilização: de abril a
outubro de 2020.

individuais free.

50

%
OFF

em apartamento duplo.

florença
Combo 1: transfer in/out + tour de meio dia em Pisa + visita à Accademia e Galeria Uffizi com almoço.

para 1 pessoa

302,00

DE:
EUR

278 ,00

POR:
EUR

por pessoa.

para 2 pessoas

260,00

DE:
EUR

250,00

POR:
EUR

por pessoa.

para 3 pessoas

240,00

DE:
EUR

235,00

POR:
EUR

por pessoa.

itália:

um destino para ficar na memória.
CIRCUITOS

Combo 2: transfer in/out + Walking Tour “O melhor da Renascença e Florença Medieval” + visita a Siena,
San Gimignano & Monteriggioni.

para 1 pessoa

227,00

DE:
EUR

196 ,00

POR:
EUR

por pessoa.

para 2 pessoas

160,00

DE:
EUR

143 ,00

POR:
EUR

por pessoa.

para 3 pessoas

140,00

DE:
EUR

125 ,00

POR:
EUR

por pessoa.

Circuitos Gartour
Descontos nos circuitos - variável de acordo com cada um deles.

frança:

o cenário perfeito para uma viagem inesquecível.

HOTELARIA

HOTEL IBIS STYLES TOLBIAC «««

Apto. single:

EUR

Apto. duplo:

EUR

Apto. triplo:

EUR

126,00

EUR

147,00

EUR

em dias de semana.

135,00

aos finais de semana.

em dias de semana.

167,00

120,00

aos finais de semana.

em dias de semana.

EUR

154,00

aos finais de semana.

Período de vendas: de 16/09 a 30/09/2019 | Período de utilização: de 21/10 a 03/11/2019.

frança:

o cenário perfeito para uma viagem inesquecível.

Paris

Paris

HOTELARIA

Best Western Eiffel
Cambronne «««

Best Western
Ronceray Opera «««

Diária a partir de:

EUR

170,00

por pessoa em apto. duplo.

Diária a partir de:

EUR

155,00

por pessoa em apto. duplo com café da manhã.

trendviagens.com.br
/trendviagens

@trendviagens

@trendviagens

Condições gerais: valores em euros, que serão convertidos em reais no câmbio do dia da
compra. Caso os serviços não sejam utilizados, não haverá reembolso. Preços a partir do valor
informado, sujeitos a disponibilidade e a alterações no momento da confirmação da reserva.
Não incluem taxas, extras, passeios e bebidas, exceto quando mencionado. Parcelamento em
até 10 dez vezes iguais sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de
corrigir possíveis erros de digitação. Consulte-nos para parte aérea com saídas de todo Brasil
e para outras opções de destinos e produtos.

