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Visitando: Praga / Budapeste / Viena / Cracóvia / Chestochowa / Varsóvia / Poznam / Berlim / Estocolmo / Orebro /
Hammar / Lillehammer / Lom / Área de Nordfjordeid / Sognefjord / Flam / Bergen / Cachoeiras de Voringfossen / Oslo / Copenhague

OV

24 Dias

A partir de 3.950 €
¡N

A Gira Mágica “Extensão à Escandinávia”

20

6

Saídas 2019
A PRAGA: DOMINGOS
2019
Junho
Julho

16, 30
14, 28

Agosto

Dia 1º (Dom): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Praga.

hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta
com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Praga
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre
para passear pelo centro histórico e apreciar o
ambiente desta cidade, uma das mais belas da
Europa. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sex): Budapeste
Café da manhã. Saída para efetuar uma visita da
cidade dividida em dois pelo rio Danúbio, situado
a esquerda da zona de Buda, onde encontra-se
o Castelo da Cidade e o Batistério dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de Pest, onde se
ergue o Parlamento, amplas avenidas e o centro
comercial da cidade. Tarde livre. Recomendamos
esta noite assistir a um jantar com espetáculo de
folclore húngaro e fazer um passeio de barco pelo
rio Danúbio. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Ter): Praga
Café da manhã. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a “cidade
dourada”, onde vamos conhecer a ponte de
Carlos com suas belas estátuas, torres e a antiga torre da prefeitura, com o famoso e popular
relógio astronômico. Sugerimos um almoço em
uma típica cervejaria de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao Castelo
de Praga. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação no hotel e
café da manhã para seguir conhecendo a fundo
está bela cidade. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional a Karlovy Vary, famosa cidade
balneária situada a 125 km de Praga, que conserva seu ar vitorioso. Almoço incluído. (Visita e
almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 5º (Qui): Praga / Budapeste (530 km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies de Moravia, até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de San Miguel, que é o último vestígio que
se conserva da antiga muralha. Tempo livre na
cidade antes de continuar nossa rota até Hungria
para chegarmos a bela capital de Budapeste,
atravessando a planície do Danúbio. Chegada ao
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Dia 7º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos a tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir opcionalmente a um jantar e espetáculo das
valsas Vienenses e do folclore austríaco. (Jantar
e espetáculos incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Viena
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio
pela cidade com a avenida Ringstrasse que tem
mais edifícios históricos que qualquer outra. Seguiremos até o canal do Danúbio terminando
com um passeio pelo centro histórico (Albertina,
Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcionalmente
poderemos realizar a visita dos Palácios de Belvedere e Schönbrunn. (Visita aos Palácios de
Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Seg): Viena / Wadowice / Cracóvia (487 km)
Café da manhã e saída até a Rep. Checa, onde

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos

atravessaremos as belas paisagens e povoados
de Moravia e Silesia. Chegando na Polônia pararemos em Wadowice, cidade natal do Papa
João Paulo II. Tempo livre para percorrer os lugares onde o Papa residia. Pela tarde chegada a
Cracóvia, onde poderemos visita opcionalmente
as Minas de Sal de Wieliczka, que formam um
museu subterrâneo de estátuas, figuras e capelas esculpidas em sal pelos mineradores. (Visita
incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 10º (Ter): Cracóvia
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é
um lugar muito especial: a capital dos Reis.
Visitaremos o centro medieval passando junto
as antigas muralhas, a praça do mercado cujos
arredores se erguem edifícios de grande valor
histórico como, a igreja de Santa Maria, a torre
da prefeitura, a catedral de Vawel e os pátios
do castelo. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 11º (Qua): Cracóvia / Czestochowa /
Varsóvia (380 km)
Café da manhã. Saída até Czestochowa, situada
junto as margens do rio Warta. Peregrinos de
todos os lugares do país chegam ao monastério
de Jasna Gora para venerar a imagem da Virgem
Negra. Continuação a Varsóvia. Acomodação no
hotel.
Dia 12º (Qui): Varsóvia
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita
panorâmica da cidade. Visitaremos a catedral
de São João, a praça do mercado, a praça do
Castelo Real, desfrutaremos da avenida real com
seus belos Palácios e residências aristocráticas e
de lugares históricos de Varsóvia. (Almoço in-

cluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Sex): Varsóvia / Poznan / Berlim
(533 km)
Café da manhã. Saída até Poznan, grande centro comercial e industrial, destacando a prefeitura, a praça do mercado, a catedral, o museu
nacional e suas igrejas góticas. Tempo livre para
almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação a Berlim. Chegada e Acomodação
no hotel.
Dia 14º (Sáb): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por monumentos
como a Porta de Brandenburgo, a Igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos
do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos museus
para visitar os mais importantes museus da capital alemã, abrigos como o Museu Pergamo e
o Museu Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no
hotel.
Dia 15º (Dom): Berlim / Helsinki
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao aeroporto para embarcar em voo a Helsinki. Chegada e traslado ao hotel. (Voo Berlim / Helsinki
não incluído). Acomodação no hotel.
Dia 16º (Seg): Helsinki / Cruzeiro Estocolmo
Café da manhã. Traslado ao centro histórico para
fazer uma visita a pé e admirar a Mannerheimintie, a praça do Senado onde se encontra a estátua de Alexandre II e a catedral luterana. Almoço.
Pela tarde, traslado ao porto para embarcar em
um cruzeiro até Estocolmo. Noite a bordo.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Dia 18º (Qua): Estocolmo / Orebro /
Hamar (558 km)
Café da manhã e saída até a Noruega, país vizinho. Parada para almoço na cidade isolada de
Orebro. (Almoço incluído no Pacote Plus P +).
Continuaremos nossa viagem até chegar à cidade de Hamar, a mais importante nas margens
do Lago Mjosa. (Jantar incluído no Pacote Plus P
+). Acomodação no hotel.
Dia 19º (Qui): Hamar / Lillehammer /
Lom / Área De Nordfjordeid (491 km)
Café da manhã e saída até Lillehammer, onde
teremos tempo livre para conhecer a cidade que
organizou os Jogos Olímpicos de Inverno em
1994. Vamos parar pelos trampolins de esqui e
de lá teremos vistas preciosas da cidade. Almoço
e continuação até Lom para descobrir uma das
muitas igrejas de madeira que foram construídas
no país durante a Idade Média. Entre os fiordes,
lagos, geleiras, imensos vales e imponentes
montanhas, viajaremos para o Norte até chegar
ao nosso hotel na região Nordfjordeid. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 20º (Sex): Área De Nordfjordeid /
Sognefjord / Flam / Bergen (357 km)
Café da manhã. Nossa rota cênica nos levará ao
barco que tomaremos para atravessar o Sognefjord, conhecido como Fjord of Dreams, o mais
longo e profundo em todo o país até chegar às
espetaculares paisagens norueguesas que nos
levarão ao encantador Vale Flam. Almoço. Opcionalmente, podemos tomar o trem de Flam,
uma rota de 20 km que vai de Flam a Myrdal,
onde veremos algumas das paisagens mais espetaculares da Noruega, que são contempladas
graças ao seu complexo ferroviário. (Excursão

incluída no Pacote Plus P +). Continuação até
Bergen. Chegada e jantar. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 21º (Sáb): Bergen / Cachoeiras De
Voringfossen / Oslo (463 km)
Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita
guiada a esta bela cidade conhecida por suas
casas de madeira. Atravessaremos o centro
comercial, o centro histórico e a península de
Nord- nes. Vamos colocar especial ênfase no
Bryggen, casas de madeira de 1702 incluídas na
lista da Unesco como Patrimônio Mundial. Em
seguida, faremos uma viagem impressionante
através de alguns dos mais imponentes cenários
naturais do país. Na região de Hardanger, descobriremos o Parque Nacional de Hardangervida,
contemplaremos as famosas Cachoeiras de Voringsfossen, que precipitam suas águas para um
vale profundo. Almoço e chegada na capital da
Noruega, Oslo. (Jantar incluído no Pacote Plus P
+). Acomodação no hotel.
Dia 22º (Dom): Oslo / Cruzeiro até a Dinamarca
Café da manhã. Vamos dedicar a manhã para visitar a capital norueguesa com uma visita guiada
completa: a Câmara Municipal, o famoso Parque
Frogner com as esculturas de Vigeland, o Castelo de Akershus, a cosmopolita rua Karl-Johas.
Possibilidade de uma visita opcional ao Museu
Viking. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Almoço. Pela tarde, traslado ao porto de Oslo para
embarque em cruzeiro até a Dinamarca. Noite a
bordo. (Jantar a bordo incluído no Pacote Plus
P+). Acomodação em cabines.
Dia 23º (Seg): Copenhague
Café da manhã a bordo e chegada ao porto de
Copenhague. Dedicaremos a manhã a conhecer
a capital danesa: os charmosos canais do distrito
de Nyhavn, os edifícios da Ópera e o Palácio de
Amalienborg, as Catedrais de San Óscar e de
Nossa Senhora, a rua Stroget e a famosa Pequena
Sereia, símbolo da cidade. Almoço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tempo livre
para seguir desfrutando da cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 24º (Ter): Copenhague
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.
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Dia 17º (Ter): Estocolmo
Café da manhã. Vamos dedicar a manhã para
conhecer a cidade com uma visita guiada. Vamos
descobrir a cidade velha, Gamla Stan, que está localizada principalmente na ilha de Stadsholmen, e
é composta de ruas estreitas e possui muitos lugares de interesse, como o Palácio Real e o Museu
Nobel. Djurgården, outra das ilhas de Estocolmo,
reune as principais atrações turísticas da cidade.
Aqui você encontrará o Museu Vasa, Skansen, o
Museu Nórdico, o parque de diversões Gröna
Lund e o grande parque de Estocolmo. Almoço
opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P +).
Possibilidade de uma visita guiada opcional ao
Museu Vasa, que abriga o único navio do século
XVII que está intacto até hoje. (Visita incluída no
pacote Plus P +). (Jantar incluído no pacote Plus
P +). Acomodação no hotel.

Copenhague 1
DINAMARCA
POLÔNIA

Berlim 2

2

Varsóvia

ALEMANHA

REP. CHECA

Viena 2
AUSTRIA

SI

2 Cracóvia

3
Prag
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HUNGRÍA

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e saída do tour.
• Traslados hotel/porto/hotel.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de categoria 4 estrelas.
• 5 Almoços e 1 Jantar segundo itinerário. (sem bebidas)
• Transporte em ônibus de turismo.
• Bilhetes de barco segundo itinerário.
• Acompanhamento de guia durante o itinerário na Noruega.
• Cruzeiro desde Helsinki a Estocolmo em cabine interior dupla com banheiro.
• Cruzeiro desde Oslo até Copenhague em cabine interior dupla com banheiro.
• Guia acompanhante falando espanhol durante o roteiro na Noruega.
• Guias locais para as visitas de Estocolmo, Bergen, Oslo e Copenhague.
• Visita a pé em Helsinki.
• Visitas guiadas segundo itinerário com guias falando espanhol.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
Não Inclui
• Entradas a museus, monumentos, bebidas nas refeições e gorjetas.
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
24 DIAS: PRAGA / COPENHAGUE: 910 € INCLUI 15 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS

• Jantar em Bergen
• Jantar em Oslo
• Almoço em Oslo

REFEIÇÕES

• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço em Poznan
• Almoço em Berlim
• Almoço em Estocolmo
• Jantar em Estocolmo
• Almoço em Orebro
• Jantar em Hamar

EXTRAS

• Excursão a Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em Viena
• Visita aos Palácios de Viena
• Visita Minas de Sal de Cracóvia
• Visita a Ilha dos Museus
• Visita ao Museu Vasa de Estocolmo
• Excursão Trem de Flam
• Visita ao Museu Viking de Oslo
Hotéis previstos ou similares

Cidade

Cat. Confort

Cat. Superior

Praga
Budapeste
Viena
Cracóvia
Varsóvia
Berlim
Helsinki

Pyramida
Ibis Style City / Novotel City / Flamenco
Roomz Prater / Arcotel Wimberger / BW Amedia
Easy Chopin Vienna House
Gromada Centrum
Niu Hide in Berlin
Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4*

Estocolmo

Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4*

Hamar
Area De Nordfjordeid
Bergen
Oslo

Scandic Hamar 4* // Scandic Ringsaker 4*

Copenhague

Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4*

Occidental Praha
Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum
Roomz Prater / Arcotel Wimberger
Golden Tulip Kaz / Qubus Hotel / Astoria
Novotel Centrum
Maritim

Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*
Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen City 4*
Scandic Vulkan 4* // Scandic Solli 4* // Scandic Sjolyst 4*

NOTAS IMPORTANTES
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Por motivos alheios a nossa organização, alguns trajetos podem ser alterados por razoes de operativa das
balsas ou rodovias

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

02-16 Jun

30 Jun / 28 Jul

11 Ago / 25 Ago

Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020

Tour 24 Dias
Praga / Copenhague
Iti CE335

Categ. Confort
Categ. Superior

4.035
4.265

3.950
4.045

4.035
4.265

1.545
1.675

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 10.
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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