Pelos caminhos das
cidades Imperiais.
Dia 01 – 16/mar/20 - Brasil x Praga
Embarque no Brasil com destino à Praga(voo não incluso). Pernoite em avião.
Dia 02 – 17/mar/20 – Praga
Chegada em Praga. Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Check-in no hotel. Às 19.30
hrs, terá a reunião com o guia na recepção do hotel onde conheceremos ao resto de
participantes. O primeiro contato com as ruas e as pessoas das cidades mais encantadoras da
Europa Central. Resto do dia livre.
Dia 03 – 18/mar/20 – Praga
Café da manhã. Durante o dia, faremos o tour da cidade com a Torre da Pólvora, a Praça
Wenceslau, a Praça da Cidade Velha, a Prefeitura com a torre e o famoso Relógio Astronômico,
Bairro Judeu e Ponte Carlos. Jantar incluso.Hospedagem.
Dia 04 – 19/mar/20 – Praga
Café da manhã. Visita a Praga Artística : Bairro do Castelo, Catedral e Beco de Ouro, depois
tempo livre. Hospedagem.
Dia 05 – 20/mar/20 – Praga x Bratislava x Viena
Café da manhã.Partida para Bratislava, chegada e tour de orientação da capital e antiga
Pressburg, uma das cidades do Império Austro-Húngaro.Continuação da viagem até Viena.
Chegada e visita panorâmica percorrendo a Avenida do Ring com a Ópera, o Museu de Belas
Artes, o Parlamento, a Prefeitura, a Universidade, a Bolsa, a Igreja Votiva, o Palácio
Belvedere, passando pelo Prater para tirar uma foto da famosa Roda Gigante.A visita termina
com um passeio incluído pelo centro histórico de Viena que nos levará até à Catedral de Santo
Estevão.Almoço incluso. Hospedagem.
Dia 06 – 21/mar/20– Viena
Café da manhã.Dia livre em que propomos fazer a visita artística do Viena. Hospedagem.
Dia 07 – 22/mar/20 – Viena x Budapeste
Café da manhã e saída até Budapeste, capital húngara conhecida como a Rainha do Danúbio.
Visita panorâmica onde percorreremos as zonas de Buda e Peste, o Bastião dos Pescadores, a
Praça dos Heróis, a Avenida Andrassy,Almoço incluso. Hospedagem.
Dia 08 – 23/mar/20 – Budapeste
Café da manhã. Dia livre o qual sugerimos realizar uma visita à chamada Budapeste artística
com Parlamento e à Basílica Santo Estevão . Hospedagem
Dia 09 – 24/mar/20 – Budapeste x Brasil
Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado para o aeroporto(voo não incluso). Fim
dos nossos serviços.
Dia 10 – 25/mar/20 – Brasil
Chegada ao Brasil e deslocamento para as cidades de origem.
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INCLUI:






















03 noites de hospedagem em Praga com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Viena com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Budapeste com café da manhã;
Ônibus de luxo durante todo o percurso; 
Traslados de chegada e saida; 
Guia acompanhante profissional durante todo o percurso em ônibus 
Seguro de viagem;
Visitas panorâmicas com guia local em Praga, Viena, Budapeste;
Passeio pelo centro histórico de Viena 
Visita artística de Praga com el Bairro do Castelo, Catedral e Beco de Ouro 
Visita artística de Viena com interior do edifício da Ópera Estatal e Palácio Schoenbrunn 
Visita artística de Budapeste com Parlamento e Basílica de S. Estevão 
1 jantar (dia 3) e 2 almoços (dias 5,7) 


NÃO INCLUI:












Passagem aérea Brasil x Praga x Budapeste x Brasil.
O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados na
programação;
Taxas de embarque nos aeroportos do Brasil e no exterior;
Documentação e/ou vistos;
Bebidas durante as refeições;
Comidas não mencionadas;
Passeios locais opcionais;
Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.);
Café da manhã e/ou refeições servidas no apartamento;
Gorjeta a motorista e guia;
Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens.

INVESTIMENTO:
VALOR POR PESSOA (em apartamento duplo):
EUR 1.080,00 + EUR 150,00 (taxas)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
 PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO (com vencimento 6 MESES após o retorno da viagem).

 Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial (por
parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil ou em
cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO. Caso o menor viaje sozinho,
deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum responsável viajando com o mesmo. NÃO
É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

 O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de
valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro.
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