CIDADES DO IMPÉRIO

9 dias / 7 noites

desde
US$ 1.150

Visitando: Praga / Budapest / Viena
1º DIA - Sábado: BRASIL
Saída em voo internacional com destino
a Praga.
2º DIA - Domingo: PRAGA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel.
Dia livre. Alojamento.
3º DIA - Segunda: PRAGA
Café da manhã buffet. Visita ao bairro de
Staré Mesto, o centro antigo de Praga. Visita do bairro judeu Josefov, o qual já foi
testemunha do maior gueto da Europa
Central, a igreja de Nossa Senhora de Tyn
e a prefeitura o notável relógio astronômico do século XV. Visita da esplêndida igreja barroca de São Nicolau, a famosa Ponte
de Carlos, decorada com um impressionante conjunto de estátuas, a Praça da
República, onde estão a Casa Municipal
e a Torre de Pólvora. Continuação da viagem em um barco pel Vltava. Ao longo da
travessia será servido uma taça de champagne. Almoço durante a visita. Jantar e
alojamento.

Saídas 2017/2018
A PRAGA: SÁBADO
2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

13, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

4º DIA - Terça: PRAGA
Café da manhã buffet. Saída até o Hradcany, o bairro do Castelo de Praga, passando pela Basílica de São Jorge com
sua fachada vermelha e torres brancas, o
Palácio Antigo que foi sede dos príncipes
boêmios, fundado no século IX, o Beco de
Ouro e o recinto do castelo. Visita a Catedral de San Vito. Almoço no percurso da
excursão. Descida pela magnífica avenida Neruda até o precioso bairro de Malá
Strana para visitarmos a igreja de Nossa
Senhora da Vitória com o Menino de Jesus
de Praga. Jantar e alojamento. Opcionalmente poderemos assistir a um espetáculo no teatro negro em Praga.

O PREÇO INCLUI:
• Traslados do aeroporto ao hotel
e vice-versa.
• Pensão completa: 7 cafés da manhã
buffet, 6 almoços e 6 jantares.
• Ônibus de turismo durante toda
viagem.
• Guia acompanhante durante toda
viagem.
• Visitas indicadas no itinerário com
guias locais falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência
e bolsa de viagem.

5º DIA - Quarta: PRAGA / BRATISLAVA /
BUDAPEST
Café da manhã buffet. Saída até Bratislava, a capital eslovaca. Almoço e visita
com guia local. Passeio pelo centro antigo
caracterizado pelos numerosos edifícios
barrocos. Do antigo castelo desfrutaremos de uma vista do Danúbio. Visita interior da Catedral de San Martin. Tempo
livre e continuação até Budapest. Jantar e
alojamento.

PREÇO POR PESSOA EM US$
EM HABITAÇÃO DUPLA
Tour de 9 dias: PRAGA / VIENA
08 Abril / 30 Setembro
Suplemento Individual

1.150
365

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES
Ametyst / Sonata / Plaza
Praga
Budapest Lions Garden / Achat
Delta / Arcotel Wimberger
Viena
P: Primeira Categoria
46

P
P
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6º DIA - Quinta: BUDAPEST: VISITA
GUIADA
Café da manhã buffet. Manhã dedicada
a visita do Buda, a parte alta da cidade.
Visita da igreja Matias, o Monumento aos
Pescadores, passando pelo Palácio Real e
subida ao Monte Gellért. Do mirante da
cidade desfrutaremos de uma excelente
vista da cidade baixa do Danúbio. Depois

do almoço, iremos cruzar o rio para visitar
a cidade baixa, Pest. Visita da Basílica de
São Estevão e da Ópera. Subida pela elegante avenida Andrassy e visita da monumental Praça dos Heróis. Visita do pátio interior do Castelo de Vajdahunyad. Jantar e
alojamento. Jantar típico opcional em um
Csarda com música e danças folclóricas
ou cruzeiro pelo Danúbio.
7º DIA - Sexta: BUDAPEST / VIENA
Café da manhã buffet. Saída com destino
a Áustria. Chegada a Viena ao meio-dia.
Almoço. Visita de Viena com guia local.
Admiraremos o Palácio de Schönbrunn,
que foi antiga residência de verão dos
Habsburgo. Visita dos apartamentos imperiais. Visitaremos também as antigas
garagens imperiais (Wagenburg) que
abriga atualmente uma grande Coleção
de Carruagens Imperiais. Jantar em um
local típico “Heurigen-Restaurant”, onde
o vinho da última colheita (Heurigen) torna o jantar ainda mais alegre e com uma
atmosfera amenizada por músicas. Alojamento em Viena.
8º DIA - Sábado: VIENA
Café da manhã buffet. Continuação da visita em Viena. Passando pelas ruas do centro antigo poderemos admirar a Catedral
de São Estevão (sem entrada) e os pátios
do Palácio Imperial (Hofburg), para visita
da sala principal com a Biblioteca Nacional
da cidade. Depois do almoço continuaremos com destino ao parlamento, a Ópera,
o Museu de Belas Artes, o Palácio de Belvedere, a Hundertwasserhaus, a Sede da
ONU, a ribeira do Danúbio e o Parque Prater, famoso por sua roda gigante. Jantar
e alojamento em Viena. Opcionalmente
assistiremos a um concerto clássico com
música de Strauss.
9º DIA - Domingo: VIENA
Café da manhã buffet. Tempo livre até a
hora de realizar o seu traslado ao aeroporto para embarcar em voo de regresso.
Nota: Apto. disponível até 11hrs.

