CAPITAIS IMPERIAIS
Viena, Budapeste
& Praga
DIA 03 MAIO

QUARTA-FEIRA - SÃO PAULO/VIENA

Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque
com destino à Viena
DIA 04 MAIO
QUINTA-FEIRA - VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e acomodação.
Jantar de boas-vindas restaurante, Marchfelderhof com
bebidas incluídas. (Os clientes que chegam depois das 15:00h
terão o jantar de boas-vindas no sábado.)
DIA 05 MAIO
SEXTA-FEIRA - VIENA
Visita à cidade percorrendo a “Ringstrasse“ com os seus
monumentos como a Ópera, o Museu de Belas Artes e
Ciências Naturais, monumento de Maria Teresa, Parlamento,
Prefeitura, Teatro Nacional e Palácio Imperial “Hofburg“,
jardins do Belvedere, palácio Eugênio de Saboya, com uma
vista magnífica da cidade, caminhamos pelo centro antigo
de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça
Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis. Retorno ao
hotel. Tarde livre.

DIA 07 MAIO

SABADO - VIENA

Café da manhã e dia livre. Possibilidade de excursão ao
famoso Vale do Danúbio (não incluída).
DIA 08 MAIO
DOMINGO - VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para a Hungria, chegando
ao meio-dia em Budapeste. À tarde, visita panorâmica a
Budapest, a pérola nàs margens do Danúbio que está dividida
em duas partes: “Buda“ o lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e “Pest“,centro de
comércio hotéis e restaurantes. Os monumentos para visitar
são: o Bastião dos Pescadores e a Igreja de Matias.
Hospedagem.

DIA 09 MAIO

SEGUNDA-FEIRA – BUDAPESTE

Café da manhã e caminhada pela rua de pedestres ao
edifício do Grande Mercado, mais rica seleção de verduras,
frutas, artesanato típico e produtos da Hungria. Retorno ao
hotel e hospedagem.

DIA 10 MAIO
PRAGA

TERCA-FEIRA - BUDAPESTE – BRATISLAVA -

Saída para Praga passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Passeios pelo centro antigo. À tarde, breve
passeio nos tempos medievais na Catedral de São Vito.
DIA 11 MAIO

QUARTA-FEIRA - PRAGA

Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico
passando pelos monumentos históricos mais interessantes
da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e
também visita ao interior do Castelo de Praga. Numa
pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem
de Tyn e a famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 12 MAIO
QUINTA-FEIRA - PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Praga é muito famosa —
principalmente por causa do seu centro histórico. O que não
faltam são igrejas góticas, construções barrocas bem antigas,
sinagogas, pontes de pedras, torres, praças e atrativos
turísticos diversos. Além de sua importante região histórica, a
cidade se desenvolveu com uma arquitetura contemporânea
e arrojada. Hospedagem em Praga.

DIA 13 MAIO
SEXTA-FEIRA - PRAGA
Café da manhã e traslado para o aeroporto e embarque com
destino ao Brasil; fim dos serviços e ESPERAMOS VOCÊ PARA
UMA PRÓXIMA VIAGEM !

HOTÉIS PREVISTOS ou similares
•
•
•

VIENA: - PARKHOTEL SCHÖNBRUNN * * * * ou NOVOTEL
HAUPTBAHNHOF * * * *
BUDAPESTE: - NOVOTEL DANUBE * * * *
PRAGA: - HERMITAGE* * * *

SERVIÇOS INCLUÍDOS
•
•
•
•
•
•
•

Serviço de bagageiros, Incluído na chegada e na partida de cada
Hotel
Serviço de translado na chegada e partida
Café da manhã buffet diário + 1 jantar com bebidas inclusas
Visitas e passeios conforme itinerário
Saída exclusiva com guia brasileiro e acompanhante da 2Go
Turismo
Transporte em ônibus com frota moderna e de última geração
com WI-FI e banheiro
Visita ao Mercado de Budapeste & Visita à Bratislava

