Leste Europeu - Quatro Capitais - Premium - 2020 - 2021
8 dias de viagem passando por Budapeste, Bratislava, Viena, Cesky Krumlov e Praga.
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Saídas em 2021
Abr
9

Descritivo do Roteiro
LESTE EUROPEU - QUATRO CAPITAIS
1°DIA - BRASIL / BUDAPESTE (HUNGRIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Budapeste.
2°DIA - BUDAPESTE
Chegada a Budapeste, a deslumbrante capital da Hungria. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Budapeste até o hotel INCLUSO.
Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do dia no hotel.
3°DIA - BUDAPESTE
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é a fusão das cidades de Buda e Peste, 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.
4°DIA - BUDAPESTE / BRATISLAVA / VIENA (ÁUSTRIA)
Café da manhã BUFÊ. 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.
5°DIA - VIENA
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Euro- pa, 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
Kärntner Strasse.
6°DIA - VIENA / CESKY KRUMLOV / PRAGA (REPÚBLICA TCHECA)
Café da manhã BUFÊ. 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, conheceremos 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 acomodação no hotel. Noite livre em Praga para caminharmos pelo centro desta imponente cidade.
7°DIA - PRAGA
Café da manhã BUFÊ. 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 e histórico. Aproveitaremos a tarde livre para explorar a cidade
considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, jantar com drink de boas-vindas em Restaurante típico local (INCLUSO no Tour
Premium).

Tarifário
(de 10/04/2020 a 09/04/2021)
DBL
A partir de € 1.399,00

DBL
A partir de € 1.399,00

TPL
A partir de € 1.379,00

SGL
A partir de € 2.028,00

DBL
A partir de € 1.399,00

DBL
A partir de € 1.399,00

TPL

8°DIA - PRAGA
Café da manhã BUFÊ 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
sofisticadas 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).

A partir de € 1.379,00

9°DIA - PRAGA / BRASIL
Café da manha BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Praga INCLUSO. 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 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.

A partir de € 2.028,00

SGL

DBL
O que está incluso?

A partir de € 1.399,00

• 7 noites de hospedagem em apartamento standard em hotéis categoria primeira, com café da manhã BUFÊ.
• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol;
• Ingresso no Bastião dos Pescadores em Budapeste;
• Ingresso na Igreja de Maria em Budapeste;
• Ingresso no Palácio de Schönbrunn em Viena;
• Ingresso no Castelo de Praga.
• 01 jantar com drink de boas-vindas em Restaurante típico local em Praga.
• Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado.
• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa.
• Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

DBL
A partir de € 1.399,00

TPL
A partir de € 1.379,00

O que não está incluso?
SGL
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Budapeste e de Praga até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.
Notas Gerais

A partir de € 2.028,00

