
Day-by-Day

1º Dia - (Terça-feira) - Praga

Chegada no aeroporto e traslado ao

hotel. Alojamento. Às 19:30 h, terá lugar

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.

2º Dia - (Quarta-feira) - Praga

Bem-vindo à República Checa

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. Alojamento.

3º Dia - (Quinta-Feira) - Praga

Plenitude de vida e arte

Café da manhã. Dia livre onde se

oferecerá visitar opcionalmente a Praga

Artística: Bairro do Castelo, Catedral e

Beco de Ouro. Alojamento.

Cidades Imperiais 8 dias

Parte Terrestre

Praga, Batislava, Viena e Budapeste

https://utloperadora.com.br/


4º Dia - (Sexta-feira) - Praga –

Bratilslava - Viena

Cidades Imperiais

Café da manhã. Partida para Bratislava,

chegada e tour de orientação de 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, etc.

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.

Alojamento.

5º Dia - (Sábado) - Viena

Danúbio Azul e vinho verde

Café da manhã. Dia livre em que

propomos opcionalmente fazer a visita

artística do Viena. Alojamento.

6º Dia - (Domingo) - Viena-

Budapeste

K.u.K. Imperial e real

Café da manhã e saída até Budapeste,

capital húngara cohecida 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, etc.

Alojamento.

7º Dia - (Segunda-feira) -

Budapeste

Cadinho religioso

Café da manhã. Dia livre o cual

sugerimos realizar uma visita opcional à

chamada Budapeste artística com

Parlamento e à Basílica Santo Estevão.

Alojamento.

8º Dia - (Terça-Feira) -

Budapeste

Volta a casa

Café da manhã e tempo livre até à hora

do traslado para o aeroporto. Fim dos

nossos serviços.

* Extensão

Incluído

Alojamento nos hotéis indicados com café da manhã.

Ônibus de luxo durante todo o percurso.

Traslados de chegada e saída.

Guia acompanhante profissional durante todo o percurso em ônibus,

independentemente do número de passageiros.

Visitas panorâmicas com guia local em Praga, Viena, Budapeste e muitas visitas

com nosso guia correio.

Passeio pelo centro histórico de Viena.



Não Incluído

Parte aérea nacional e internacional.

Gastos pessoais

Seguro de Viagens

Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.

Despesas com documentação (passaporte, vistos e vacinas)

Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.

Observações

Pacote Mais Serviços

Se você quer ter tudo preparado com antecedência, além do que está incluído

sugerimos adicionalmente o seguinte:

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 2) e 2 almoços (dias 4,6).

Saídas

2021

Agosto 10 17 24 31

Setembro 7 14 21 28

Outubro 5 12 19 26

Novembro 2 9 23

Dezembro 7 21 28

Alta temporada



Preço por pessoa

EUR 795 Baixa Temporada - em apto duplo

EUR 925 Alta temporada - em apto duplo

EUR 420 Suplemento para single - Alta temporada

EUR 320 Suplemento para single - Baixa Temporada

EUR 260 Pacote Mais Serviços - Alta e Baixa Temporada

* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a

alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse

material.


