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

Dia 2º (Sáb): Viena 
Chegada a Viena e traslado ao hotel. Pela tarde 
dia livre para tomar contato com a cidade. A 
noite sugerimos assistir opcionalmente a um 
jatar e espetáculo de valsas vienenses e do fol-
clore austríaco. (Jantar e espetáculos incluídos 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Dom): Viena 
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio 
pela cidade com a avenida Ringstrasse que tem 
mais edifícios históricos que qualquer outra. Se-
guiremos até o canal do Danúbio terminando 
com um passeio pelo centro histórico (Albertina, 
Hofburg, Praça de Maria Tereza). Opcional-
mente poderemos realizar a visita dos Palácios 
de Belvedere (exterior) e Schönbrunn(interior e 
exterior). (Visita aos Palácios de Viena incluídos 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no 
hotel. 

Dia 4º (Seg): Viena / Wadowice / Cracó-
via (487 km) 
Café da manhã e saída até a Rep. Checa, onde 
atravessaremos as belas paisagens e povoados 
de Moravia e Silesia. Chegando na Polônia para-
remos em Wadowice, cidade natal do Papa João 
Paulo II. Tempo livre para percorrer os lugares 
onde o Papa residia. Pela tarde chegada a Cra-
cóvia, onde poderemos visitar opcionalmente 
as Minas de Sal de Wieliczka, que formam um 
museu subterrâneo de estátuas, fi guras e cape-
las esculpidas em sal pelos mineradores. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel. 

Dia 5º (Ter): Cracóvia 
Café da manhã. Para os polacos Cracóvia é um 
lugar muito especial: a capital dos Reis. Visitare-

mos 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 6º (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 7º (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. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 8º (Sex): Varsóvia / Poznan / Berlim 
(585 km) 
Café da manhã. Saída até Poznan, grande cen-
tro comercial e industrial, destacando a prefei-
tura, 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 9º (Sáb): Berlim 
Café da manhã buffet. Pela manhã visita pa-
norâmica da cidade, passando por monumentos 
como a Porta de Brandenburgo, a Igreja Memo-
rial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos 
do famoso muro. Sugerimos ir a ilha dos museus 

para visitar os mais importantes museus da ca-
pital 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 10º (Dom): Berlim 
Café da manhã e Acomodação no hotel. Dia 
livre. Sugerimos fazer uma visita opcional a 
vizinha cidade de Postdam, a cidade imperial 
onde poderemos visitar os belos jardins do 
Palácio Sanssouci depois de passar por seus 
bairros de ambiente medieval e conhecer os 
pontos de maior interesse. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no 
hotel. 

Dia 11º (Seg): Berlim / Dresden / Praga 
(356 km) 
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até 
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro his-
tórico desta bela cidade. Continuação a Praga. 
Chegada ao hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 12º (Ter): Praga 
Café da manhã. Saída para realizar a visita pa-
norâmica da cidade, conhecida como a “cidade 
dourada”, onde vamos conhecer a ponte de 
Carlos com suas belas estátuas, torres e a an-
tiga 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 13º (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 125KM de Praga. Almoço in-

cluído. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel. 

Dia 14º (Qui): Praga / Budapeste (530 km) 
Café da manhã. Saída em ônibus através das pla-
nícies 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 
hotel. Esta noite poderemos assistir a uma janta 
com pratos da cozinha Húngara. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 15º (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 en-
contra-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. Aco-
modação no hotel. Recomendamos esta noite 
assistir a um jantar com espetáculo de folclore 
húngaro e fazer um passeio de barco pelo rio 
Danúbio. 

Dia 16º (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. Acomodação no hotel. 

Para os passageiros terminando o tour em Bu-
dapeste: Café da manhã. Em horário apropriado, 
traslado privativo ao aeroporto para embarque 
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços. 

Dia 17º (Dom): Viena 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 

Viena

A partir de 1.485€
+

10

16 ou 17 ou 23 Dias
Visitando:  Viena / Wadowice / Cracóvia / Czestochowa /Varsóvia / Poznan / Berlim / Dresden / Budapeste / Viena / 

Extensão a Rússia: São Petersburgo / Moscou  

Grande Tour da Europa do Leste

Maio 08, 15, 22, 29

Junho 05, 12, 19, 26

Julho 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07, 14, 21, 28

Setembro 04, 11, 18, 25

Outubro 02, 09, 16, 23, 30

Novembro 06, 20

Abril 09, 16, 23, 30

2020 2021

Saídas 2020 / 2021 
A VIENA: SEXTAS-FEIRAS
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• *Taxas de Turismo serão cobradas no ato da reserva, valores aproximados 20 € 

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e  chegada e saida dos Tours
• Acomodação e café da manhã nos hotéis. 
• Transporte em ônibus de turismo. 
• Acompanhamento de um guia durante o itinerário. 
• Visitas guiadas em Viena, Cracóvia, Varsóvia, Berlim, Praga, Budapeste. 
• Bilhete aéreo de Viena/São Petersburgo.
• 2 Almoço em restaurantes ( sim bebidas) indicado no itinerário.
• Bilhete em trem rápido (Classe turista) de São Petersburgo à Moscou. Em algumas saídas este 

trecho poderá ser realizado de avião. 
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem
O Tour não Inclui
• Taxas de estadia

O Tour IncluiSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar em  Viena*
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço em  Poznan
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em  Budapest
• 1 almoço em Moscou 
• 3 Jantares em  Moscou
• 2 Almoço em  São Petersburgo
• 2 Jantares em  São Petersburgo

EXTRAS
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Visita ao Palácio de Viena
• Visita as Minas de Sal de Cracóvia
• Visita a Ilha dos Museus em Berlim
• Visita a Postdam
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita ao Museu do Hermitage com entrada
• Visita a Catedral de Trindade  e assistência  

parcial a missa  ortodoxa  russa  cantada 
• Visita  ao Palácio e jardins de Pavlovsk
• Vista aos jardins e exterior do palácio de Puskin
• Visita ao Metrô de Moscou com ticket
• Visita ao Kremlin e as catedrais com entrada
• Visita a Galeria Tretiakov com entrada

16 OU 17 DIAS: VIENA / BUDAPESTE O VIENA: 445 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS
23 DIAS: VIENA / MOSCOU: 935 € INCLUI 16 REFEIÇÕES E 13 EXTRAS

de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupa-
dos até às 10hs.

Extensão a Rússia 

Dia 17º (Dom): Viena  / São Petersburgo
Café da manhã. Tempo livre até o horário do 
traslado até o aeroporto de Viena para embar-
que com destino à São Petersburgo. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação no hotel. ( Voo 
Berlim a São Petersburgo Não incluído)

Dia 18º (Seg): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar 
contato com a cidade, seu centro histórico e seus 
principais monumentos. São Petersburgo, decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Continuaremos com a visita da fortaleza de 
Pedro e Paulo, onde desde suas muralhas, dia-
riamente um tiro de canhão marca o meio dia. 
Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 19º (Ter): São Petersburgo 
Café da tarde. Dia livre. Possibilidade de reali-
zar uma excursão opcional à Peterhof e visita do 
Grande Palácio e seu parque. Retorno desde Pe-
terhof em hidrofólio à São Petersburgo. Almoço 
opcional (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Possibilidade de visitar opcionalmente o Museu 
de Hermitage, situado no antigo Palácio de In-
verno, antiga residência dos Zares. É o maior 
museu da Rússia, assim como um dos mais im-
portantes do mundo (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). Jantar opcional (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 20º (Qua): São Petersburgo / 
Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional da Ca-
tedral de Trindade  com  assistência  parcial a 
missa  ortodoxa  russa  cantada. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Visita opcional à Pavlovsk e 
visita do Palácio e do parque, presente de Cata-
lina a Grande a seu fi lho Paulo. O lugar se tornou 
rapidamente o nome de Pavlovsk. Apreciaremos 
o local, sua grande coleção de porcelanas e pintu-
ras, assim como sua coleção de marfi m. O grande 
parque, de 600 hectares, originalmente imperial 
terreno de caça, é uma obra mestra da arquitetura 
paisagística na Europa. Excursão a Pushkin, vista 
exterior do Palácio e passeio no parque. (Excur-

são à Pavlovsk e Pushkin incluídas no Pacote Plus 
P+). Retorno à São Petersburgo. Almoço opcio-
nal (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Na hora 
marcada, traslado a estação de trem e saída em 
trem de alta velocidade até Moscou. Traslado ao 
hotel. Jantar opcional (Jantar incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel.

*Dependendo do horário à ser confi rmado do 
trem, uma das refeições do dia (almoço ou jantar) 
poderá ser em forma de piquenique

Dia 21º (Qui): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou 
onde iremos  contemplaremos os edifícios mais 
emblemáticos da cidade. Visita os exteriores 
do celebre mosteiro de Novodévitchi e seu 
lago, que inspiraram a Tchaikovski em o “Lago 
dos Cisnes”. Almoço. Visita opcional ao Metro 
de Moscou   o principal  meio de transporte da  
cidade e um dos principais do mundo.  (Visita 
incluída no Paquete Plus P+). Jantar  opcional 
(Jantara incluída  no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 22º (Sex): Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao 
Kremlin e suas catedrais. A palavra “Kreml” sig-
nifi ca fortaleza em russo. Construída no século 
XII, sua forma atual se concluiu no século XV, é 
um magnífi co refl exo das diferentes etapas da 
arte russa. Mesmo agora abriga todos os prin-
cipais órgãos do governo político e religioso. 
Visitaremos o interior do recinto para admirar 
a “Sino Zarina”, o maior do mundo e o “Can-
hão Czar”e a celebre “Praça das Catedrais”, 
emoldurada por São Miguel, a Ascensão e a 
Anunciação. . (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). Almoço opcional  (Almoço  incluídos no 
Pacote Plus P+). Tarde livre ou visita opcional 
a galeria Tretiakov. Esta incomparável pinaco-
teca, chamada assim em honra a seu fundador, 
o celebre negociante Pavel Tretiakov. . (Visita 
incluída no Pacote Plus P+).  Jantar  opcional. 
(Jantar incluída no Pacote Plus P+).  Acomo-
dação no hotel. 

Dia 23º (Sáb): Moscou 
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 desocupa-
dos até às 10hs.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 08 Mai / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 20 Nov 09 Abr / 30 Abr Sup. Apt. Ind. Resto 
da Temporda 

Sup. Apt. Ind. 01 
Nov / 31 Mar

Tour 16 Dias:
Viena / Budapeste

Iti CE326

Categ. Confort 1.560 1.485 1.560 1.575 695 655

Categ. Superior 1.775 1.585 1.775 1.795 720 685

Tour 17 Dias:
Viena / Viena

Iti CE327

Categ. Confort 1.670 1.585 1.670 1.700 780 710

Categ. Superior 1.835 1.620 1.835 1.945 815 740

Tour 23 Dias:
Viena / Moscou

Iti CE328

Categ. Confort 2.955 2.770 2.955 2.975 1.405 1.375

Categ. Superior 3.180 3.180 3.200 1.480 1.415

€

Cidade Cat. Confort Cat. Superior

Viena Simms / Best Western Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger 

Cracovia Easy Chopin Vienna House Astoria

Varsovia Gromada Centro Novotel Centrum

Berlim Moxy Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapeste Ibis Style City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

S. Petersburgo Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / Radisson

Moscou Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / Borodino

Hotéis previstos ou similares

*Viena: De novembro a março o almoço será em um restaurante típico e pela noite espetáculo de 
valsas no Kursalon

ALEMANHA

REP. CHECA

HUNGRÍA

POLONIA

Berlim

Praga

Cracovia

Varsovia

Viena

AUSTRIA

2+1

2

2

3

3

Budapeste2

São Petersburgo3

Moscou3

RÚSSIA

04_Europa_Central_Este_2020_205x275_portugues.indd   147 13/01/2020   11:45:02


