Praga, Budapeste e Viena
8 dias e 7 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 Praga. (Passagem aérea não incluída, consulte nossas
excelentes tarifas).
2 Praga Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h. Resto do dia livre. Hospedagem.
3 Praga Café da manhã. Faremos uma visita panorâmica para conhecer a cidade. Percorreremos a Cidade Pequena (Malá
Strana) onde, entre outros, veremos a Igreja de São Nicolau e a Ponte de Carlos. Continuaremos nosso percurso pelas ruelas da
Cidade Velha (Stare Mesto), iremos à sua praça principal, onde se encontra o famoso relógio astronômico, à Praça da República
com sua joia de Art Nouveau “A Casa Municipal”, à Torre da Pólvora, à Praça Venceslau, etc. Tarde livre. Recomendamos que
aproveite o período da tarde para fazer uma visita opcional ao Castelo de Praga. Iniciaremos a visita a catedral de São Vito, de
estilo gótico e onde estão guardadas as joias da coroa, o Antigo Palácio Real e o Beco de Ouro, um dos lugares mais charmosos
da cidade. A seguir, contemplaremos o Palácio Lobkowicz do século XVI e percorreremos os vinhedos do San Venceslau. Tempo
livre para continuar descobrindo a cidade ou fazer uma excursão opcional pela “Praga Mágica”.
4 Praga, Karlovy Vary Café da manhã. Dia livre à disposição do cliente. Recomendamos que aproveite para fazer uma
excursão opcional de dia completo à mundialmente conhecida cidade termal de Karlovy Vary. Localizada em um vale entre altas
montanhas e bosques frondosos, ficaremos deslumbrados diante de seus jardins Vitorianos, da riqueza e beleza de seus edifícios
e de suas ruas de paralelepípedo, por onde costumavam passear personagens como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante a
visita veremos, entre outros, o Gêiser, jato termal que alcança uma altura de 12 metros a 72º C, o Grandhotel Pupp, o Teatro, etc.
Também desfrutaremos de tempo livre para passear ou fazer compras de produtos típicos, como o magnífico cristal Bohemia.
5 Praga, Bratislava, Budapeste Café da manhã. Nossa rota nos levará a Eslováquia e pararemos em Bratislava, capital do
país. Tempo livre para realizar um breve percurso pela cidade. Continuaremos nossa viagem rumo à Hungria, chegada a
Budapeste. Acomodação.
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6 Budapeste Café da manhã. Faremos uma visita panorâmica para conhecer a cidade, na qual
veremos alguns dos monumentos mais importantes da capital da Hungria, “A Pérola do Danúbio”,
que se estende ao longo das margens do rio Danúbio. Na parte de Buda, a mais antiga,
percorreremos o bairro do Castelo, visitaremos Peste onde veremos, entre outros, a Praça dos Heróis, o Parque Municipal, o
Castelo de Vajdahunyad, a Praça Octogonal, as Termas Gellért, etc. Em seguida faremos um passeio opcional de barco pelo
majestoso rio Danúbio para continuar conhecendo a cidade sob outra perspectiva. Tarde livre para continuar descobrindo a capital
do país ou fazer alguma excursão opcional visitando os “Tesouros de Budapeste”, “Jantar Cigano” ou “Luzes de Budapeste”.
Acomodação.
7 Budapeste, Viena Café da manhã. Viajaremos rumo à Áustria, até chegar a Viena. Faremos uma visita panorâmica para
conhecer a cidade, percorreremos seu centro, a avenida Ringstrasse, etc. e veremos alguns de seus palácios e monumentos mais
importantes, como a Ópera Estatal, o Bairro dos Museus, o Teatro Buró ou a Prefeitura, etc. acomodação.
8 Viena Café da manhã. Dia livre à disposição do cliente. Recomendamos que aproveite para fazer uma excursão ao Palácio de
Schönbrunn, visitando as majestosas salas habitadas outrora por Maria Teresa, Sissi e Napoleão. Tarde livre para continuar
conhecendo a cidade ou fazer uma excursão opcional pela “Viena Desconhecida e pela Rota de Sissi”, assim como ir a algum dos
concertos que acontecem na cidade. Acomodação.
9 Viena Café da manhã. Os apartamentos estarão disponíveis até às 12h. Tempo livre até a hora indicada pelos nossos
representantes, recolha no hotel e traslado para o aeroporto. Fim de nossos serviços.

Inclui
· Programa de 7 noites de hospedagem com acompanhamento de guia em espanhol.
· Traslados de chegada em Praga e saída em Viena.
· Café da manhã tipo buffet diário.
· Visitas panorâmicas nas cidades de Praga, Budapeste e Viena com guia local.
· Cidades comentadas pelo guia: Bratislava.
· Serviços de áudio individual.

Não Inclui
- Refeições não mencionadas.
- Seguro Assistência Saúde/ bagagem.
- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia).
- Taxas aeroportuárias Nacionais e Internacionais.
- Excesso de bagagem
- Qualquer ítem não mencionado como incluído.
- Qualquer ítem mencionado como sugerido ou opcional.

Opcional
- Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
- Seguro de cancelamento. Trip Protector.
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Hotéis Previstos
Clássico
Praga: Occidental Praha 4*
Budapeste: Ibis Aero 3*
Viena: Senator 4*
Superior
Praga: Diplomat 4* ou Corinthia Praga 5*
Budapeste: Ibis Styles Budapest City 3* Superior
Viena: Rainers 4*

Noites Extras (Preços por pessoa em USD / por noite, incluindo café da manhã)
PRAGA
Clássico Occidental Praha - 4*
Individual = USD 91
Duplo = USD 53
Triplo = USD 53
01Maio.18 a 31Out.18
Individual = USD 90
Duplo = USD 49
Triplo = USD 49
1Novembro.18 a 30Abril.19
PRAGA
Superior Diplomat 4* ou Corinthia Praga 5*
Individual = USD 118
Duplo = USD 69
Triplo = USD 69
01Maio.18 a 31Out.18
Individual = USD 105
Duplo = USD 56
Triplo = USD 56
1Novembro.18 a 30Abril.19
VIENA
Clássico Senator - 4*
Individual = USD 112
Duplo = USD 66
Triplo = USD 66
01Maio.18 a 31Out.18104
Individual = USD 104
Duplo = USD 58
Triplo = USD 58
1Novembro.18 a 30Abril.19
VIENA
Superior Rainers - 4*
Individual = USD 125
Duplo = USD 72
Triplo = USD 72
01Maio.18 a 31Out.18104
Individual = USD 117
Duplo = USD 64
Triplo = USD 64
1Novembro.18 a 30Abril.19
Nota: Máximo de 4 noites e 4 noites depois do tour. Preços sujeitos a alterações.
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