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Dia 1° Praga  
• Domingo 
Chegada a Praga e traslado ao hotel.  

Dia 2° Praga 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Visita do bairro de Stare Miasto, no 
centro antigo de Praga. Começare-
mos pelo bairro judeu ou Josefov, 
testemunho do que foi o maior 
gueto da Europa Central. Seguiremos 
por suas tortuosas ruelas rodeadas 
por edifícios entre os séculos XV e 
XVIII até chegar à praça da cidade 
velha. Veremos a igreja de Nossa Sen-
hora de Tyn e a prefeitura com o reló-
gio astronômico do século XV. Subi-
remos na torre da prefeitura que nos 
oferecerá uma preciosa vista dos tel-
hados de Praga. Visitaremos a 
esplendida igreja barroca de São 
Nicolas e passaremos pela famosa 
Ponte de Carlos, decorada com um 
impressionante conjunto de estatuas. 
Passearemos pelas ruas Celetna, uma 
das mais antigas de Praga e Zelezna, 
onde se encontra o Carolinum. Che-
garemos à Praça da República, onde 
estão à Casa Municipal e a Torre da 
Pólvora; resto de fortificações que 
marcam a entrada da cidade velha. 
Na continuação daremos um passeio 
de barco pelo Vlatava. Almoço 
durante a visita. Jantar e alojamento. 

Dia 3° Praga 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Hradcany, o bairro do 
Castelo de Praga. No centro do bairro 
destaca-se a basílica de São Jorge 
com sua fachada vermelha e as 
duas torres brancas (entrada). É a 
igreja românica melhor conservada 
da cidade. Entraremos no Palácio 
Antigo que era a sede dos príncipes 
boêmios, fundado no século IX como 

um primitivo palácio de madeira, evi-
dentemente sofreu modificações sig-
nificativas até alcançar sua aparência 
atual. Depois passaremos pelo Gol-
den Lane e no recinto do castelo, 
visitaremos a nave principal da 
Catedral de São Vito. Almoço.  Des-
cida pela magnífica Avenida Néruda 
até o precioso bairro de Malá Stra-
na, bairro histórico admiravelmente 
conservado, que apenas parece haver 
mudado desde meados do século 
XVIII. Passaremos pela Igreja de São 
Nicolas de Malá Strana antes de visi-
tar a Igreja de Nossa Senhora da 
Victoria com o menino Jesus de 
Praga. Jantar e alojamento. Opção 
(com suplemento): Espetáculo de 
teatro negro em Praga 

Dia 4° Praga/Bratislava/Budapeste 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Bratislava, a capital eslo-
vaca. Almoço e visita da cidade com 
guia local, onde passearemos pelo 
centro antigo, caracterizado pelos 
numerosos edifícios barrocos. Desde 
o antigo castelo desfrutaremos de 
uma vista bela do Danúbio. Visita 
interior da Catedral de São Martin. 
Tempo livre e continuação para 
Budapeste. Jantar e alojamento. 

Dia 5° Budapeste 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Manhã dedicada a visitar Buda – a 
parte alta da cidade. Visitaremos o 
interior da Igreja de Matias, uma 
das mais bonitas arquiteturas eclética 
da Hungria. Veremos também o Bas-
tião dos Pescadores, passaremos 
pelo Palácio Real e subiremos ao 
Monte Gellért. Do mirante da cida-
dela desfrutaremos de uma excelente 
vista da cidade baixa e do Danúbio. 
Depois do almoço, cruzaremos o rio 

para visitar a cidade baixa, Peste. 
Vista da basílica de São Estevam e 
da Opera. Subiremos pela elegante 
Avenida Andrassy e visitaremos a 
monumental Praça dos Heróis. No 
bosque da Cidade, visitaremos o 
pátio interior do Castelo de Vajda-
hunyad, que reúne em um só edifí-
cio os diferentes estilos arquitetôni-
cos da Hungria. Opcionais (pago à 
parte): Jantar típico em uma Csarda 
com música e danças folclóricas. 
Alternativamente lhes recomenda-
mos fazer um cruzeiro pelo Danúbio. 
Jantar e alojamento 

Dia 6° Budapeste/Viena 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para a Áustria. Chegada em 
Viena, ao meio-dia. Almoço. Visita 
de Viena, com guia local, onde 
poderemos admirar o Palácio de 
Schönbrunn, que foi a antiga resi-
dência de Verão dos Habsburgos, 
veremos a Grande Galeria e as 
dependências da Imperatriz Elisa-
beth (Sissi). Visitaremos as antigas 
cocheiras imperiais (Wagenburg) 
que atualmente abriga a coleção de 
carruagens imperiais, com mais de 
sessenta carruagens. Jantar em um 
local típico vienense "Heurigen-Res-
taurant", onde o vinho da última col-
heita (Heurigen) rega um jantar tradi-
cional em um ambiente alegre ani-
mado por músicos. Alojamento 

Dia 7° Viena 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
Durante este dia continuaremos visi-
tando a cidade de Viena, passeando 
pelas ruas da cidade velha, onde 
poderemos admirar a catedral de 
Santo Estevão (sem entrada) e os 
pátios do Palácio Imperial (Hof-
burg), entraremos no salão principal 
da Biblioteca Nacional da cidade. 
Após o almoço continuaremos a visi-
ta, onde veremos diferentes monu-
mentos em torno da Avenida Ring 
como o Parlamento, a Opera, o 
Museu de Belas Artes, também vere-
mos o Palácio Belvedere, a Hundert-
wasserhaus, a sede da ONU, a mar-
gem do Danúbio e o Parque Prater - 
famoso por sua roda gigante. Jantar 
e alojamento. Opcional (pago à 
parte): Concerto de Música Clássica 
com música de Strauss. 

Dia 8° Viena  
• Domingo • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Praga: Hotels Euroagentur Sonata / Downtown / Jury’s Inn / 

Hotel Ametyst 4* 
Budapeste: Danubius Hotels Grand / Arena / Budapest / Actor Hotel 
Viena: Delta / Arcotel Wimberger / Amedia / Austria Trend Hotel

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento em hotéis 4* em quarto duplo/twin 
- 7 cafés da manhã Buffet, 6 almoços, 6 jantares (com menus 
de 3 pratos), um deles no restaurante "Heurigen" em Viena 
com um copo (1/4) de vinho. Jantar dia 1º NÃO incluído 
- Traslados aeroporto hotel aeroporto (incluídos somente no dia 
1º e 8º do tour) 
- Transporte em ônibus com ar condicionado. 
- Guia acompanhante em espanhol 
- As visitas previstas do programa 
- Os guias locais em: Praga (dois dias), Viena (um dia e meio), 
Budapeste (um dia), Bratislava (2h). 
- A entrada aos seguintes lugares: Praga: a Igreja de São Nicolas 
da cidade velha, o bairro de Hradcany com a nave principal da 
Catedral de São Vito, basílica de São Jorge, Palácio Antigo e 
Golden Lane; a Igreja de Nossa Senhora da Victoria com o 
menino Jesus de Praga, a torre da Prefeitura. Bratislava: Cate-
dral de São Martin. Budapeste: a Igreja de Matias, o Bastião 
dos Pescadores, o Castelo Vajdahunyad. Praga: passeio de 
barco pelo Vlatva (1h com taça de champanhe). Viena: o Cas-
telo de Schönbrunn (Imperial Tour com guia local), Coleção de 
carruagens Imperiais no Castelo de Schönbrunn, a Biblioteca 
Nacional. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Entradas ou visitas não indicadas no itinerário.

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14 (Semana Santa), 21 e 28 
Maio: 5, 12, 19 e 26 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Julho: 7, 14, 21 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 - Outubro: 6 e 13 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo ........................................................................... 1.140 

Supl. quarto individual....................................................................... 330

Suplementos 

Noite extra em quarto duplo em Praga ou Viena................................................. 85 
Suplemento quarto individual .............................................................................. 135 

Por traslados para noites extras em Praga (total neto veículo por trajeto, máximo 4 pess.)... 55 
Por traslados para noites extras em Viena (total neto veículo por trajeto, máximo 4 pess.) .. 122 

Por Temporada Media ............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75 

Preço voo Madri/Praga-Viena/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde ....... 245 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Cód. 03204GR

CASTELO DE BUDAPESTE

PALACIO IMPERIAL HOFBURG - VIENA

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS

HOTÉIS 4*
Incluindo PENSÃO COMPLETA 

(7 CAFÉS DA MANHÃ + 6 ALMOÇOS +  
6 JANTARES) e 8 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.140€ 
1.311USD

desde

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Durante congressos e eventos especiais o alojamento poderá 
ser em hotéis aos redores. 
- O preço das noites adicionais pre- e/ou post-tour é somente 
válido até um máximo de 2 noites (mais noites sob petição) e 
estão sujeitas a disponibilidade, não garantindo-se que sejam 
realizadas no mesmo hotel do circuito.


