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Viena, Budapeste e Praga
Roteiro cultural ímpar pelas belíssimas cidades do Leste
Europeu, Viena, Budapeste e Praga
Dia 1 - Quarta - Viena

Bem-vindo. Translado ao hotel. A tarde aproximadamente as 15 horas visita panorâmica com guia
local. Poderá conhecer suas avenidas impressionantes, lindos palácios e grandes parques. Depois
faremos um traslado a Praça da Prefeitura onde você poderá desfrutar de sua iluminação e da
atividade noturna das ruas vizinhas. Sugerimos incluir 1 noite extra em Viena devido aos horários
de chegada dos voos.
Dia 2 - Quinta - Viena
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar sem horário do encanto dessa charmosa cidade.
Tempo para passear e descobrir lugares inesquecíveis.
Dia 3 - Sexta - Viena- Dürstein - Cesky Krumlov - Praga
Sairemos de manhã de Viena, faremos uma parada em DÜRSTEIN, pitoresco vilarejo às margens
do rio Danúbio onde ficou preso Ricardo Coração de Leão. Depois disso entraremos na República
Tcheca. CESKY KRUMLOV é uma pequena cidade medieval belíssima, localizada sobre um
cânion e rodeada de muralhas. Tempo para passear e almoçar. No meio da tarde sairemos rumo a
PRAGA. Chegada prevista para o final da tarde.
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Dia 4 - Sábado - Praga
No período da manhã faremos uma visita panorâmica da cidade, uma das mais bonitas da Europa,
onde se destacam o Castelo, a Praça da Prefeitura e a bonita Ponte Carlos. Finalizaremos o dia
com um traslado noturno ao centro da cidade, lugar onde se localizam muitas cervejarias
tradicionais e onde você poderá jantar.

Dia 5 - Domingo - Praga
Dia livre. Você poderá desfrutar do charme desta cidade. Tempo livre para passear e descobrir
lugares para recordar.
Dia 6 - Segunda - Praga- Lednice- Gyor- Budapeste

Sairemos de Praga no início da manhã. Na região da Morávia, tempo para conhecer os jardins e
admirar os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. A viagem
segue via Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para almoçar e passear pela cidade dos
quatro rios. Continuaremos até BUDAPESTE, às margens do rio Danúbio, chegada prevista para o
meio da tarde. À noite, traslado incluído até o calçadão repleto de pequenos restaurantes típicos,
alguns com música ao vivo. (Dependendo do desenrolar do dia e da hora em que anoiteça, a visita
panorâmica em algumas ocasiões será feita nesta mesma tarde).
Dia 7 - Terça - Budapeste
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Faremos uma visita panorâmica da cidade atravessada pelo Danúbio. Visitaremos Buda com seu
centro histórico e Peste com suas regiões comerciais. Você poderá desfrutar do charme da cidade
do Danúbio. Tarde livre.
Dia 8 - Quarta - Budapeste

Depois do café da manhã, fim da viagem.
Pacote inclui:
7 noites de hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã
Guia falando espanhol durante todo o percurso
Traslado de chegada em Viena
Serviços e passeios conforme itinerário
Visita panorâmica em Viena, Praga e Budapeste
Traslado noturno: Praça da Prefeitura em Viena, centro histórico em Praga, calçadão em
Budapeste

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
CIDADE
VIENA
PRAGA
BUDAPE
STE

HOTEL
Rainers Hotel Vienna ****
Clarion Congress ****
Hotel Danubius Health Spa Resort Helia ****

Datas de Saída 2019:
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Abril: 24
Maio: 1, 8, 15, 22, 29
Junho: 5,12,19, 26
Julho: 3,10,17,24,31
Agosto: 7,14,21,28
Setembro: 4,11,18,25
Outubro: 2,9,16,23,30

PREÇO POR PESSOA EM EUROS (€) - PARTE TERRESTRE:

Temporada Média
Temporada Alta

Apto Duplo
718,00
761,00

Apto Individual
1.154,00
1.197,00

Observações Gerais
Preços por pessoa em EUROS, convertidos em reais no dia do fechamento do pacote
conforme câmbio no dia.
Preços sujeitos à reajustes e disponibilidade no ato da reserva.
Consulte-nos para outras opções no Leste Europeu ou Europa Central com mais ou
menos dias.

* Clique no nome da cidade para maiores informações e dicas: Viena, Budapeste e Praga.
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