LESTE EUROPEU – QUATRO CAPITAIS
SAÍDA
BRASIL

09 DIAS
07 NOITES

18/10/2019
26/10/2019

SOMENTE
TERRESTRE

Surpreenda-se com fascinantes cidades imperiais da Europa com o pacote de viagem Leste
Europeu - Quatro Capitais, onde você ira conhecer: Budapeste, Bratislava, Viena, Cesky
Krumlov e Praga.

ITINERÁRIO
1º DIA - 18/10/2019 - BRASIL / BUDAPESTE
Apresentação no aeroporto para embarque em voo com destino à Budapeste.
2º DIA - 19/10/2019 - BUDAPESTE
Chegada no aeroporto de Budapeste, a capital da Hungria. Traslado sem assistência ao
hotel. Hospedagem.
3º DIA - 20/10/2019 - BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica à capital húngara, que é a fusão das cidades de Buda e
Pest, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas por pontes, passando pela Praça Kossuth,
o Bastião dos Pescadores (ingresso incluso), a Igreja de Matias (ingresso incluso), a Catedral
de São Estevão, a Ópera, o Parlamento, a Cidadela, além de outros pontos turísticos de
interesse. Pode-se passear pela Vaci Ucta, rua de pedestres com prédios modernistas e onde
situa-se o famoso Café Gerbeaud.
4º DIA - 21/10/2019 - BUDAPESTE / BRATISLAVA / VIENA
Café da manhã. Saída com destino a Viena. No caminho, visita a Brastislava, a capital da
Eslováquia, com o imponente Castelo e sua vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial e o
centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. Finalizada a visita, continuação até
Viena. Chegada e entrada no hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.
5º DIA - 22/10/2019 - VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, conhecendo a
Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional da Ópera, a Catedral de Santo Estevão, o Palácio
Imperial de Hofburg, o Palácio Belvedere e Schonbrunn (ingresso incluso para a Categoria
Premium). Tarde livre.
6º DIA - 23/10/2019 - VIENA / CESKY KRUMLOV / PRAGA
Café da manhã. Saída pela manhã com destino a Praga, capital da República Tcheca. No caminho, visita a Cesky
Krumlov, cidade medieval incluída na lista da Unesco como Patrimônio da Humanidade,conhecendo o seu Castelo do
século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com arquitetura medieval gótica, renascentista e barroca, entre as
quais se destaca o teatro do castelo, integralmente conservado até nossos dias sem nenhum tipo de reconstrução.
Finalizada a visita, continuação da viagem com destino a Praga. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.

7º DIA - 24/10/2019 - PRAGA
Café da manhã. Saída para visita panorâmica a esta que é conhecida como a “Cidade das
Cem Torres”, incluindo o Bairro do Castelo de Praga (ingresso incluso na Categoria
Premium), onde está o Palácio Real; Catedral de São Vito, Igreja de São Jorge, Rua dos
Ourives, conjunto arquitetônico barroco do Loreto e outros pontos de interesse turístico e
histórico. Tarde livre. À noite, jantar com drinque de boas-vindas durante três horas
de passeio de barco (incluso na Categoria Premium), com oportunidade para avistar Praga à
noite, seguido de programa de entretenimento musical.

8º DIA - 25/10/2019 - PRAGA
Café da manhã. Dia livre.
9º DIA - 26/10/2019 - PRAGA / BRASIL
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado sem assistência ao aeroporto de Praga.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã (Categoria
Premium);
Transporte em ônibus ou van de luxo durante todo o percurso;
Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto (sem assistência);
Guia acompanhante brasileiro durante todo o percurso na Europa;
Passeios e visitas com guias locais falando português ou espanhol de acordo com o
programa;
Ingresso para o Bastião dos Pescadores em Budapeste e a Igreja de Matias em
Budapeste;
Ingresso para o Palácio de Schonbrunn em Viena e o Castelo de Praga;
01 jantar com drinque de boas vindas em restaurante típico local em Praga (Categoria
Premium);
Serviço de mensageiros nos hotéis (01 mala por pessoa);
Transporte de uma mala com no máximo 20 kg por pessoa.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Novotel Budapest Danube

Budapeste

Austria Trend Hotel Park Royal Palace Vienna

Viena

Occidental Praha Five

Praga

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 21.11.2019

ENTRADA DE R$1.460,00

ENTRADA DE R$2.073,00

+9X DE R$649,00

+9X DE R$921,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$7.300,00

TOTAL: R$10.363,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Valores referentes a categoria “premium”.
Não incluso: passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (franquia de uma mala com no máximo 20
kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
Consulte valores em apartamento individual ou outras conﬁgurações;
Consulte valores para noite extra nos destinos;
O guia brasileiro encontrará os passageiros no hotel no 2º dia do programa;
Hospedagem nos hoteis previstos ou de mesma categoria;
O Guia Brasileiro não acompanha os passageiros no traslado de saída, no último dia do
programa, até o aeroporto. Em todo o caso, o Guia dará previamente todas as informações
aos passageiros sobre o traslado de saída;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros no cheque ou nos cartões de
crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação cambial,
preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 21/11/2019 (EUR 1,00 = R$ 4,870), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

