Leste Europeu e Rússia - Tour Clássico
17 dias e 16 noites
A Rússia contribui com a majestade de sua arquitetura e suas ricas opções culturais integrando-se à proposta do
roteiro pelo Leste Europeu que, por si só, já é maravilhoso. Imagine-se visitando destinos clássicos como a
cosmopolita Berlim, a romântica Praga, a exótica Budapeste e a clássica Viena. Inclua pequenos vilarejos, menos
famosos, mas de fantástica beleza. É uma composição grandiosa de passeio, a ser lembrado eternamente.

Roteiro
DIAS
1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Budapeste (Passagem aérea não incluída, consulte
nossas excelentes tarifas).
2 Budapeste Chegada em Budapeste, a deslumbrante capital da Hungria. Traslado SEM ASSISTENTE até o hotel. Os
apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00hrs. Hospedagem. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os
passageiros o Hotel. Hospedagem.
3 Budapeste Café da manhã buffet e visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é a fusão das cidades de Buda e
Pest, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas por uma dezena de lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça Kossuth, Bastião
dos Pescadores (INGRESSO INCLUSO), a Igreja de Matias (INGRESSO INCLUSO), a Catedral de Santo Estevão, a Ópera, o
Parlamento, a Cidadela, além de outros pontos turísticos interessantes desta linda cidade. Um bom passeio é caminhar por Vaci
Ucta, rua de pedestres com belos prédios modernistas e visitar o famoso café Gerbaud, parada obrigatória para um delicioso chá
com doces húngaros. Hospedagem.
4 Budapeste, Bratislava, Viena Café da manhã buffet e saída para a bela e romântica Viena. No caminho, visitaremos
Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o imponente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio
Presidencial e o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita continuaremos em direção a Viena.
Chegada a Viena e acomodação no hotel. Restante do tempo livre para já começarmos a explorar esta belíssima cidade.
Hospedagem.
5 Viena Café da manhã buffet e visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, conhecendo a Ópera do Estado, a
Catedral de Santo Estevão, o Palácio Imperial de Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio Belvedere e
Schönbrunn (INGRESSO INCLUSO para visita interna no Palácio de Schönbrunn). Aproveitaremos a tarde livre para caminhar
pela movimentada rua de pedestres Kärtntner Strasse. Hospedagem.
6 Viena, Cesky Krumlov, Praga Café da manhã buffet e saída pela manhã com destino a Praga, capital da República
Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade medieval incluída na lista da Unesco como patrimônio da humanidade,
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onheceremos o seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com arquitetura
medieval gótica, renascentista e barroca, entre as quais se destaca o teatro do castelo,
integralmente conservado até nossos dias sem nenhum tipo de reconstrução. Finalizada a visita,
continuaremos a nossa viagem com destino a Praga. Chegada a Praga e noite livre em para caminharmos pelo centro desta
imponente cidade. Hospedagem.
7 Praga Café da manhã buffet e saída para visita panorâmica a esta que é conhecida como a “Cidade das Cem Torres”,
incluindo: Bairro do Castelo de Praga (INGRESSO INCLUSO para visita interna ao Castelo), onde também está o Palácio
Presidencial; Catedral de São Vito, Igreja de São Jorge, Rua dos Ourives e outros pontos de interesse turístico histórico.
Aproveitaremos a tarde livre para explorar esta cidade, considerada uma das mais lindas do mundo. Noite livre e hospedagem.
8 Praga Café da manhã buffet e dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante cidade. Recomendamos visita à Igreja de
Nossa Senhora das Vitórias (mais conhecida mundialmente como a Igreja do Menino Jesus de Praga) no bairro central de Mala
Strana. Ver as vitrines das ofisticadas lojas de afamadas marcas da rua Pariská. E na hora do almoço, recomendamos visitar a
típica cervejaria Staropramem, fundada em 1869, onde se poderá degustar excelentes tipos de cerveja com comidas típicas. E à
noite, experimente um jantar ou café na Casa Municipal na Praça da República, ao lado da Torre da Pólvora. Conheça também os
espetáculos tradicionais do Teatro Negro ou da Ópera de Marionetes (ambos próximos à saída da Ponte Carlos na cidade velha).
Hospedagem.
9 Praga, Dresden, Berlim Café da manhã buffet e saída com destino a Berlim, belíssima capital alemã, símbolo dessa nação
reunificada. No caminho visitaremos Dresden, capital da antiga Saxônia, e importante cidade industrial da antiga Alemanha
Oriental, conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do
Mercado; o Palácio Real E a Igreja de Nossa Senhora. Finalizada a visita, continuaremos com destino a Berlim. Noite livre para
começarmos a apreciar as maravilhas desta cidade, no Europa Center ou na Postdammerplatz (moderno centro de gastronomia e
lazer da cidade). Hospedagem.
10 Berlim Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os principais pontos turísticos da parte oriental e
ocidental, conhecendo: Palácio Bellevue, West Side Gallery, o imponente Portão de Brandenburgo, cartão postal da cidade e
marco divisório da cidade durante os anos de Guerra Fria; o Reichstag - o belíssimo Parlamento com sua cúpula de vidro, Unter
den Linden, Karl Max Alee. Nesse passeio, você ainda irá se encantar com a grandiosidade do Museu Pergamon (INGRESSO
INCLUSO). Também visitaremos o Museu Check Point Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO), este é o Museu do Muro (DieMauer = O Muro de Berlim). A tarde continuaremos nosso passeio com destino a Potsdam, capital do Estado de Brandenburgo,
onde visitaremos o Parque Sanssouci (INGRESSO INCLUSO para visita interna a um de seus palácios), palácio de verão
construído imperador alemão Frederico II, grande estadista, militar e popularmente conhecido como “Fritz” pelos seus súditos. Os
diversos palácios do parque são considerados patrimônio Cultural da Humanidade. Finalizada a visita, retornaremos a Berlim.
Hospedagem.
11 Berlim Café da manhã buffet. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar ainda mais desta efervescente cidade, sugerimos
fazer um passeio de barco no rio Spree, ou se aventurar no lado oriental de Berlim, considerada a parte da cidade mais vibrante
da Europa atualmente. Também não deixe de conhecer a KDW, próxima ao Europa Center, uma das mais sofisticadas e variadas
lojas de departamentos da cidade. Hospedagem.
12 Berlim, São Petersburgo Café da manhã buffet e traslado SEM ASSISTENTE até o aeroporto de Berlim para embarque
com destino a São Petersburgo (bilhete aéreo emitido localmente em classe turística INCLUSO). Chegada à belíssima cidade de
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São Petersburgo, a Veneza do Norte”. Traslado SEM ASSISTENTE Até o hotel. NOTA
IMPORTANTE: Este tour terá outro Guia acompanhante diferente na Rússia. Por isso, o guia
brasileiro passará todas as instruções ao grupo antes da saída de Berlim. O grupo fará o traslado
ao aeroporto de Berlim, o voo de Berlim a São Petersburgo e o traslado do aeroporto de São Petersburgo ao hotel SEM
ASSISTÊNCIA. O novo guia brasileiro encontrará os passageiros no hotel em São Petersburgo. Hospedagem.
13 São Petersburgo Café da manhã continental e saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o
Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima catedral de São Salvador Sangrando, a Catedral de Santo Isaac e
outros atrativos. À tarde visitaremos o mundialmente famoso Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos maiores do mundo.
Hospedagem.
14 São Petersburgo Café da manhã continental e dia livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que encanta a
todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um tour opcional até Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio
dos czares russos, ou, ainda, visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral de Santo Isaac. Noite livre para assistirmos
OPCIONALMENTE um belo espetáculo de música e danças folclóricas russas. Hospedagem.
15 São Petersburgo, Moscou Café da manhã continental. Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação de
trens de São Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade Sapsan que cobre a distância de 650 quilômetros
desde São Petersburgo até Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo a Moscou em Classe
Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino“, pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e é
um dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel. Noite livre e hospedagem.
16 Moscou Café da manhã buffet e visita a imponente capital da Rússia, fundada em 1147, e o maior centro político e cultural do
país, apreciando a Praça Vermelha, o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560. Visitaremos a
Gum, a maior loja de departamentos da capital e o metrô (ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas estações das mais
belas e luxuosas do mundo: verdadeiras obras de arte. Hospedagem.
17 Moscou Café da manhã buffet e saída para visita ao interior do famoso Kremlin (ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da
Assunção, onde eram coroados os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito mais. Aproveite o restante
do dia livre para compras do famoso e variado artesanato russo. Sugerimos visita OPCIONAL ao belíssimo museu da Grande
Vitória Russa, com continuação para a famosa Arbat Street. Hospedagem.
18 Moscou Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE até o aeroporto de Moscou. Os apartamentos etarão disponíveis
até as 12:00hrs.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos
voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que
o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos
passageiros sobre o traslado de saída.

Inclui
· Programa de 16 noites de hospedagem com acompanhamento de guia brasileiro no destino
· Traslados de chegada e saída (sem assistência)
· Café da manhã diário tipo continental ou buffet dependendo do hotel.
· Passeios e visitas conforme mencionado no itinerário com guias locais falando português ou espanhol
· Ingressos e visitas incluidas nos seguintes monumentos:
· Bastião dos Pescadores em Budapeste;
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· Igreja de Maria em Budapeste;
· Palácio de Schönbrunn em Viena;
· Castelo de Praga;
· Parque Sansoucci em Potsdam;
· Museu Pergamon em Berlim;
· Museu do Check-Point Charlie Mauer em Berlim;
· Museu Hermitage em São Petersburgo;
· Metrô de Moscou;
· Kremlin em Moscou.
· Passagem aérea de Berlim a São Petersburgo em classe turística (emitida localmente);
· Bilhete de Trem Sapsan em classe turística de São Petersburgo a Moscou.
· Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado;
· Gorjetas a maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
· Franquia de uma mala com, no máximo 20 kg por pessoa;

Não Inclui
· Bilhete Aéreo Brasil / Budapeste // Moscou / Brasil
· Refeições não mencionadas como inclusas;
· Ingressos e passeios não mencionados como inclusos;
· Taxas de embarque, excesso de bagagens;
· Taxas governamentais ou locais cobradas pelos hotéis, parques, locais de visitação, etc.;
· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
· Documentação pessoal (passaporte, vistos, vacinas, etc);
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, frigobar, gorjetas a guias, motoristas e garçons e etc.;
· Seguro assistência saúde/bagagem;
· Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa)
· Qualquer item não mencionado como incluído;
· Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Opcional
· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
· Cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.

Observações
· Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00;
· É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco lado a lado.
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a alterações sem prévio
aviso.

Importante
· Sugerimos contratar o seguro de viagem.
· Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes,
menores de 18 anos, os quais
devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do Juizado de Menores,
no caso de viagem
com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90).
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Hotéis Previstos
Budapeste:
Mercure Buda (TS)
Golden Park (TS)
Hotel Budapest (TS)
Viena:
Austria Trend Beim Theresianum (TS)
Senator (TS)
Praga:
Ibis Praha Mala Strana (T)
Berlim:
Hotel Sylter Hof Berlin Grand City (TS)
Holiday Inn City West (TS)
City East Berlin (TS)
São Petersburgo:
Dostoevsky (TS)
Park Inn Nevsky (TS)
Ibis Saint Petersburg Centre (TS)

T = Turística

Moscou:
Cosmos (P)
Novotel Centre Moscow (P)
TS = Turística Superior P = Primeira PS = Primeira Superior

L = Luxo

Noites Extras
Noites Extras (Preços por pessoa em EUR / por noite, incluindo café da manhã)
DUBAPESTE
Turistica Superior
Individual = EUR 140
Duplo = EUR 70
Triplo = EUR 68
Turistica Superior
Individual = EUR 240
Duplo = EUR 120
Triplo = EUR 120
28 a 30/06 e 26 a 28/07/18
MOSCOU
Primeira
Individual = EUR 80
Duplo = EUR 40
Triplo = EUR 38
Validade: Maio a Novembro 2018
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