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As Brilhantes Cidades Mágicas 
do Leste da Europa 

REP. CHECA

ALEMANHA

HUNGRÍA
AUSTRIA Budapest

Viena

Praga

Berlim a partir de

875€

Saídas 2016 / 2017
A BERLIM: QUINTAS

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
01, 15, 22, 29

2017
Janeiro
Fevereiro
Março

12, 26
09, 23
09, 16, 23

• Traslado de chegada 
• Almoço em Berlim
• Almoço em uma cervejaria de Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapest

• Jantar e espetáculo em Viena*
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Visita a Postdam e Palácio Sanssouci
• Excursão a Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena

O TOUR INCLUI:
• Alojamento e café da manhã durante todo o percurso nos hotéis da categoria CONFORT 
• Transporte em Ônibus de Turismo.  
• Acompanhante de guia durante todo o percurso em idioma espanhol ou bilíngue (português/espan-
hol) nas saídas em vermelho.
• Visitas guiadas de Berlim, Praga, Budapest e Viena com guias falando espanhol. 
• Bolsa de Viagem (entrega pelo guia)
• Seguro de assistência Internacional

12 DIAS: BERLIM / VIENA: 335€ INCLUI 5 REFEIÇÕES Y 6 VISITAS

      PACOTE PLUS

Preço por pessoa em € Euros em 
Apartamento Duplo ou Triplo

Visitando: Berlim / Dresden / Praga / Budapest / Viena.

6º DIA - Terça: PRAGA
Café da manhã no hotel. Saída para re-
alizar uma visita panorâmica da cidade, 
conhecida como a “cidade dourada”, na 
qual conheceremos a ponte de Carlos 
com suas belas estátuas e torre e a an-
tiga prefeitura com o famoso e popular 
relógio astronômico. Sugerimos um al-
moço em uma típica cervejaria de Praga. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Tarde livre na qual sugerimos fazer uma 
visita opcional detalhada ao Castelo de 
Praga. Alojamento.

7º DIA - Quarta: PRAGA
Dia livre em regime de alojamento e café 
da manhã para seguir conhecendo a fundo 
está bela cidade. Possibilidade de realizar 
uma excursão opcional a Karlovy Vary, fa-
mosa cidade balneária situada a 125KM de 
Praga, que conserva seu ar vitorioso. Al-
moço incluído. (Visita e almoço incluídos 
no Pacote Plus P+).

8º DIA - Quinta: PRAGA / 
BUDAPEST (530 KM) 
Café da manhã. Saída em ônibus através 
das planícies de Moravia, até Bratislava, 
capital e maior cidade da Eslovaquia, com 
suas belas ruas e a Puerta de San Miguel, 
que é o último vestígio que se conserva 
da antiga muralha. Tempo livre na cidade 
antes de continuar nossa rota até Hungría 
para chegarmos a bela capital de Buda-
pest, atravessando a planície do Danubio. 
Chegada ao hotel. Esta noite poderemos 
assistir a uma janta com pratos da cozi-
nha Húngara. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P+). Alojamento.

9º DIA - Sexta: BUDAPEST
Café da manhã. Saída para efetuar uma 
visita da cidade dividida em dois pelo rio 
Danubio, situado a esquerda da zona de 
Buda, onde encontra-se o Castelo da Ci-
dade 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. 
Alojamento. Recomendamos esta noite 
assistir a um jantar com espetáculo de fol-
clore húngaro e fazer um passeio de barco 
pelo rio Danubio.

10º DIA - Sábado: BUDAPEST / 
VIENA (236 KM)
Café da manhã. Saída em ônibus até a 
capital da Austria onde chegaremos a 
tarde. Chegada ao hotel. Tarde livre. Pela 
noite sugerimos assistir opcionalmente a 
um jantar e espetáculo das valsas Viene-
ses e do folclore austríaco. (Jantar e es-
petáculos incluídos no Pacote Plus P+). 
Alojamento.

11º DIA - Dominfo: VIENA
Café da manhã. Saída para fazer nosso 
passeio pela cidade com a avenida Rings-
trasse que tem mais edifícios históricos que 
qualquer outra. Seguiremos até o canal do 
Danubio onde visitaremos a casa de “cien 
aguas” terminando com um passeio pelo 
centro histórico (Albertina, Hofburg, Praça 
de Maria Tereza). Opcionalmente podere-
mos realizar a visita dos Palácios de Bel-
vedere e Schönbrunn. (Visita aos Palácios 
de Viena incluídos no Pacote Plus P+). 
Tarde livre. Alojamento.

Dia 12º (SEGUNDAS): VIENA
Café da manhã. FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

Obs: Os apartamentos deverão ser 
desocupados até às 10h.

Setembro 01 / Outubro 20
Outubro 27 / Março 23, 2017 
Sup. Apto.Individual

975
875
495

Tour 12 dias: Berlim / Viena

Categoria Confort

1º DIA - Quinta: BRASIL
Saída em vôo internacional com destino a Eu-
ropa.

2º DIA - Sexta: BERLIM
Chegada a Berlin (Traslado incluído no 
Pacote Plus P+). Resto do dia livre para 
passear pelo centro comercial e apreciar o 
ambiente desta cidade cosmopolita. Aloja-
mento.

3º DIA - Sábado: BERLIM
Café da manhã. Pela manhã visita panorâ-
mica da cidade, passando entre outros mo-
nuemntos a porta de Brandenburgo, a igreja 
Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag, e 
os restos do famoso muro. Tempo livre para 
almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). A tarde sugerimos uma visita opcional 
a ilha dos museus, para visitar os mais im-
portantes museus que a capital da Alemanha 
abriga como o museu de Pérgamo e o museu 
Egípcio. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Alojamento.

Dia 4º (Domingo): BERLIM
Café da manhã e dia livre na capital alemã. 
Opcionalmente poderemos visitar a vizinha 
cidade de Potsdam, capital de Brandem-
burgo e antiga residência dos reis de Prús-
sia, onde entre outros sobre sai o famoso 
Palácio de Sansouci. (Visita incluído no 
Pacote Plus P+). 

5º DIA - Segunda: BERLIM / 
DRESDEN / PRAGA (356 KM)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus 
até Dresden. Tempo livre para conhecer o 
centro histórico desta bela cidade. Continua-
ção a Praga. Chegada ao hotel. Alojamento.

HOTÉIS PREVISTOS 
ou similares
Categoría Confort

Berlim
Praga
Budapest
Viena

Art otel Kudam / Park Plaza Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Achat Premium (TS)
Roomz (PM)

*Viena: De Novembro a Março o Almoço será em restaurante típico e pela noite espetáculo de valsas em Kursalon.

12
DIAS


