CIDADES IMPERIAIS ECONÔMICO
Viena – Budapeste – Bratislava - Praga
Saída 08 de Maio | 13 noites
Grupo com Guia Local que fala Português

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

AS CIDADES IMPERIAIS DA EUROPA EM UM PASSEIO QUE COMBINA
CENÁRIOS DE TIRAR O FOLÊGO COM MUITA HISTÓRIA E CULTURA
DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA:
✓ Visita completa das cidades de Viena, Budapeste e Praga
✓ Super jantar de celebração em um dos mais tradicionais de Viena
✓ Passeio ao maior mercado local da Hungria, lugar repleto de artesanato e gastronomia de
Budapeste.

DIA A DIA
08 de Maio – Sexta
BRASIL – VIENA, ÁUSTRIA
Apresentação dos passageiros nos aeroportos de origem para início do roteiro.
09 de Maio – Sábado
VIENA, ÁUSTRIA
Chegada a Viena, recepção no aeroporto e traslado ao hotel em transfer exclusivo
Transeuropa com assistência de guia local em português. Á noite, jantar em um dos
mais tradicionais restaurantes da cidade, o Marchfelderhof, com bebidas incluídas.
10 de Maio – Domingo
VIENA, ÁUSTRIA
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído, pela capital da
Áustria, cujas construções remetem ao antigo império austro-húngaro. Iniciaremos o
passeio pelo inigualável Ringstrasse, um dos mais belos locais de toda Europa,
contemplando a Ópera de Viena, o museu de Belos Artes e Ciências Naturais, o
monumento em homenagem à Maria Teresa, a única mulher a reinar na era dos
habsbúrgicos. Contemplaremos também o prédio do parlamento austríaco, o Teatro
Municipal e também o palácio imperial.

Continuaremos o passeio pelos jardins de Belvedere, um dos lugares mais bonitos de
todo Leste Europeu. Finalizaremos o tour na cidade antiga de Viena, visitando a catedral
de São Estevão.
11 de Maio – Segunda Feira
Viena, Áustria
Café da manhã no hotel. Restante do dia livre para passeios opcionais ou passeios
individuais.

12 de Maio – Terça Feira
Viena, Áustria – Budapeste, Hungria
Café da manhã no hotel. Saída para Budapeste, a capital da Hungria. Traslado em
ônibus exclusivo Transeuropa com auxílio de guia local que fale português.
Chegada ao hotel hospedagem.
Á tarde, passeio incluído por toda Budapeste, considera a grande pérola do Danúbio.
Como destacam os locais, a capital é dividida em duas partes:
“Buda”, onde encontram-se os monumentos mais antigos da cidade e também as
casas de mais luxo e embaixadas.
“Peste”, onde encontra-se o centro comercial e financeiro da cidade, além também de
toda rede hoteleira moderna da cidade. Contemplaremos também os magníficos
cenários do Bastião dos pescadores e também a Igreja de Matias.

13 de Maio – Quarta Feira
Budapeste, Hungria
Café da manhã no hotel. A seguir, caminharemos até o Grande Mercado de Budapeste,
que oferece a maior variedade de artesanato e culinária local de toda Hungria.
Sugerimos desfrutar dos deliciosos sabores locais com frutas e verduras fresquinhas.
Retorno ao hotel e restante do dia livre.

14 de Maio – Quinta Feira
Budapeste – Bratislava, Eslováquia – Praga, República Tcheca
Café da manhã no hotel. Após, saída com destino final Praga, e passando por uma das
cidades mais curiosas e exóticas da Europa, a surpreender Bratislava, capital da
Eslováquia. Teremos um tempo livre para passear e conhecer pela cidade antiga da
capital antes de seguirmos viagem até Praga. Ao chegar, todos terão a oportunidade
de refazer os caminhos que os Reis medievais percorriam em seus atos de coroação
iniciados na esplendida catedral de São Vito. Depois, contemplaremos as vistas e
cenários mais encantadores de Praga e finalizaremos esta primeira visita conhecendo
o bairro antigo da cidade. Hospedagem em Praga.
15 de Maio – Sexta Feira
Praga, República Tcheca
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído em uma das cidades mais
bonitas do mundo. Visitaremos, com auxilio de um guia local falando português, todos
os principais pontos de Praga, incluindo a magnifica praça de Venceslau, o Teatro
Nacional e também uma visita completa ao interior do castelo de Praga. Retorno ao
hotel para hospedagem e descanso.
16 de Maio - Sábado
Praga, República Tcheca
Café da manhã no hotel. Restante do dia livre para descansar ou conhecer a cidade
individualmente.
17 de Maio – Domingo
Praga, República Tcheca – Brasil
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, transfer exclusivo com apoio de guia
local até o aeroporto para embarque nos voos com destino a cidade de origem no Brasil.
Fim dos serviços.

VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: € 1.890,00
Entrada de € 590,00
10 parcelas mensais: € 130,00
TAXA
Taxa remessa para pagamentos ao exterior: € 69,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: € 725,00

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos à alteração
Cia Aérea: LUFTHANSA
Taxa de Emissão: US$ 100,00
Consulte o valor da tarifa aérea com
seu vendedor
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O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa (caso o
passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade);
• 03 noites de hotel em Viena com café da manhã em apartamento duplo;
• 02 noites de hotel em Budapeste com café da manhã em apartamento duplo;
• 03 noites de hotel em Praga com café da manhã em apartamento duplo;
• 01 Jantar comemorativo em um dos mais clássicos restaurantes de Viena
• 01 City Tour Completo em Viena; 01 passeio ao mercado central em Budapeste;
01 City Tour completo em Budapeste; 01 City Tour Completo em Praga.
• Entradas envolvidas nos City Tours
• Kit de viagem Transeuropa;
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento de guia falando português durante todo o trajeto
( Mínimo de 15 passageiros confirmados )

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
• Vistos e taxas referentes;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

Viena

Hotel Roomz Prater ou similar

Budapeste

Hotel Astoria ou similar

Kossuth Lajos u. 19, 1053, Budapeste,
Hungria.

Praga

Hotel Andels ou Similar

Stroupeznickeho 21. 15000 Praga, República
Tcheca.

TEMPERATURA
Mín: 13°C e Máx: 25°C

Rothschildplatz 2, 1020, Viena, Praga.

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de € 590,00 + taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de € 130,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses, nenhuma vacina é exigida
neste roteiro porem recomendamos o certificado internacional de vacina para febre amarela e seguro
de viagem . Para passaportes estrangeiros favor consultarem seus consulados para informação da
necessidade de visto.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.

IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 23kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas. Obs: Alguns programas podem
ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao prestador de serviço do exterior,
sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem local que é de no máximo 20 kg por
passageiro, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no momento do embarque.
ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e
aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal
exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de
armar, com natural redução do espaço individual de circulação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.

