“Nosso destino de viagem nunca é
um lugar, senão uma maneira
de ver as coisas.“

Cidades Imperiais
Praga e Viena
de trem - 6 días

Desde

490

Praga e Budapeste
de trem - 6 días

Desde

430

USD

USD

Preços por pessoa em quarto duplo em dólares americanos. Oferta aplicável exclusivamente para novas reservas feitas entre o 1 de Novembro de
2018 e o 28 de Fevereiro de 2019 para viajar de Janeiro até Abril de 2019, segundo disponibilidade, exceto as seguintes datas: Do 01.01.19 ao
06.01.19; do 06.03.19 ao 10.03.19 e do 25.04.19 ao 27.04.19 Esta oferta não será aplicável nos suplementos, nem descontos, serviços adicionais
nem o seguro opcional. Não acumulável para outras ofertas vigentes, nem desconto por venda antecipada, nem maiores de 65 anos, nem desconto
por 3ª pessoa em triplo. Oferta não válida para grupos. Lugares limitados por saídas. Envia seu pedido especificando OFERTA PRAGA e VIENA ou
OFERTA PRAGA e BUDAPESTE via email para reservascircuitos@wamos.com
*Confira condições especiais desta oferta.

PRAGA E VIENA EM TREM
6 DÍAS
DIA 1 (Domingo): CIDADE DE ORIGEM - PRAGA
Chegada á Praga e traslado com assistência falando espanhol. Informação de dados práticos e entrega de tuda a documentação.
Hospedagem.
DIA 2 (Segunda-feira) PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, passeio pela Cidade Nova, veremos a famosa Torre da Pólvora onde o segundo Palácio Real
se alçava, e hoje é lugar da Casa Municipal. Voltando ao passado, entraremos na Cidade Velha passando pela Rua Real.
Continuação para chegar até a Praça da cidade Velha com a famosa torre do Relógio astronômico e a Igleja de Nossa Senhora de
Tyn. O percorrido finaliza ao lado da Ponte mais conhecida de Praga - a Ponte de Carlos. Tarde livre com posibilidade de fazer
alguma das excursões opcionais oferecidas. Hospedagem.
DIA 3 (Terça-feira) PRAGA
Café da manhã no hotel. Dia livre. Aproveite este dia para conhecer a segunda cidade mais visitada do país, famosa cidade termal
Karlovy Vary. Esta visita nos leva a descobrir esta famosa localidade, que graças ás propiedades das suas fontes terapêuticas, é
conhecida desde a Idade Média. No S.XVIII graças aos procedimentos terapêuticos conseguiu o maior esplendor tornando num
lugar muito mundano. Sua aparência é muito elegante com estilos imperiais, neo renancentistas e de Art nouveau que se
mixturam na exuberante paisagem que rodea a cidade. Entre os visitantes ilustres destacam-se personalidades como o Zar
Pedro o Grande, Eduardo VII de Inglaterra, Goethe, Schiller, Beethoven, Karl Marx e Chopin. Hospedagem.
DIA 4 (Quarta-feira) PRAGA - VIENA
Café da manhã. Pick up no hotel e traslado para a Estação de trem principal de Praga. Pela manhã, continuamos de trem para
Viena, a Capital da Áustria. Resto do dia livre com posibilidade de fazer excursões opcionais. Hospedagem.
DIA 5 (Quinta-feira) VIENA
Café da manhã. Seguindo o anel Ringstrasse faremos uma interessante panorâmica onde poderam admirar os numerosos
edificios. Como exemplos mencionamos: a Ópera do Estado, os Museus de História da Arte e História da Natureza, o Bairro dos
Museus, o Palácio Imperial (a antiga residência de inverno do Imperador), o Parlamento, a prefeitura e o Teatro Burgtheater. Tarde
livre com opção de fazer alguma das excursões opcionais. Hospedagem.
DIA 6 (Sexta-feira) VIENA - CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã e tempo livre até a hora combinada polo nosso pessoal, Pick up no hotel e traslado ao aeroporto de Viena.
Despedida e fim dos nossos serviços.

DATAS

PREÇO POR
PREÇO POR
PREÇO POR
PESSOA EM
PESSOA EM
PESSOA EM
QUARTO DUPLO QUARTO SINGLE QUARTO TRIPLO

NOITE
EXTRA

De 10-01-19 ao 25-02-19

490 USD

650 USD

470 USD

70 USD

De 01-01-19 ao 09-01-19

520 USD

710 USD

490 USD

80 USD

De 26-02-19 ao 10-04-19

560 USD

760 USD

540 USD

90 USD

De 06-06-19 ao 08-07-19

590 USD

830 USD

550 USD

100 USD

De 11-04-19 ao 23-04-19

610 USD

870 USD

570 USD

105 USD

De 24-04-19 ao 30-04-19

640 USD

930 USD

590 USD

110 USD

O preço inclui:
Traslado de chegada e saída com assistência falando espanhol. 5 noites em regime de alojamento e café da manhã buffet.
Percorridos em ônibus confortáveis. Visita panorâmica de Praga a pé com guia local em espanhol. Traslado para a a estação
de trem de Praga. Bilhete de trem PRAGA - VIENA em 2ª classe. Traslado da estação de trem de Viena ao hotel de Viena.
Visita panorâmica de Viena a pé com guia local falando espanhol. Traslado de saída ao aerporto.
Hotéis previstos ou similares:
CIDADE
HOTEL
PRAGA
Harmony
VIENA
Gartenhotel Gabriel

CATEGORIA
3*
3*

desde

www.wamos.com

#EXPLORA

PRAGA E BUDAPESTE EM TREM
6 DÍAS
DIA 1 (Domingo): CIDADE DE ORIGEM - PRAGA
Chegada á Praga e traslado com assistência falando espanhol. Informação de dados práticos e entrega de tuda a documentação.
Hospedagem.
DIA 2 (Segunda-feira) PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, passeio pela Cidade Nova, veremos a famosa Torre da Pólvora onde o segundo Palácio Real se
alçava, e hoje é lugar da Casa Municipal. Voltando ao passado, entraremos na Cidade Velha passando pela Rua Real. Continuação para
chegar até a Praça da cidade Velha com a famosa torre do Relógio astronômico e a Igleja de Nossa Senhora de Tyn. O percorrido
finaliza ao lado da Ponte mais conhecida de Praga - a Ponte de Carlos. Tarde livre com posibilidade de fazer alguma das excursões
opcionais oferecidas. Hospedagem.
DIA 3 (Terça-feira) PRAGA
Café da manhã no hotel. Dia livre. Aproveite este dia para conhecer a segunda cidade mais visitada do país, famosa cidade termal
Karlovy Vary. Esta visita nos leva a descobrir esta famosa localidade, que graças ás propiedades das suas fontes terapêuticas, é
conhecida desde a Idade Média. No S.XVIII graças aos procedimentos terapêuticos conseguiu o maior esplendor tornando num lugar
muito mundano. Sua aparência é muito elegante com estilos imperiais, neo renancentistas e de Art nouveau que se mixturam na
exuberante paisagem que rodea a cidade. Entre os visitantes ilustres destacam-se personalidades como o Zar Pedro o Grande,
Eduardo VII de Inglaterra, Goethe, Schiller, Beethoven, Karl Marx e Chopin. Hospedagem.
DIA 4 (Quarta-feira) PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Pick up no hotel e traslado para a Estação de trem principal de Praga. Viagem de trem passando pelas paisagens de
Boémia, Moravia e Eslováquia, chegando na parte da tarde á capital da Hungria. A cidade está dividida em duas partes históricas pelo
rio Danúbio. Tarde livre com posibilidade de fazer excursões opcionais. Pela noite, opcionalmente, ofereceremos um jantar folclórico
inesquecível com música e danças húngaras. Hospedagem.
DIA 5 (Quinta-feira) BUDAPESTE
Café da manhã. Budapeste, "a pérola do Danúbio" se estende ao longo de ambas as margens do rio. Buda é a parte mais antiga,
residencial e de cerros, enquanto Pest é a dos negócios e o comércio. Pick up no hotel, a primeira paragem da visita panorâmica é a
praça mais grande e mais impressionante da cidade: a Praça dos Heróis, na elegante Alameda Andrassy, do periodo de ouro de Pest.
Passaremos pelo Teatro Nacional da Ópera e depois iremos até o Parlamento para completar a imagem da cidade. Continuamos com
o passeio no Bairro do Castelo que se estende a Buda, no topo da colina do mesmo nome. Você atravessa o rio sobre a ponte Margarita
e passa muito perto da Ilha Margarita, para ir os banhos turcos Király, surgidos nos tempos turcos, e para finalizar a ponte mais antiga
e bela do rio: A Ponte das Cadeas. Tarde livre com opção de fazer alguma das excursões opcionais. Hospedagem.
DIA 6 (Sexta-feira) BUDAPESTE - CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã e tempo livre até á hora combinada, pick up no hotel e traslado ao aeroporto de Budapeste. Despedida e fim dos nossos
serviços.

DATAS

PREÇO POR
PREÇO POR
PREÇO POR
PESSOA EM
PESSOA EM
PESSOA EM
QUARTO DUPLO QUARTO SINGLE QUARTO TRIPLO

NOITE
EXTRA

De 10-01-19 ao 25-02-19

430 USD

550 USD

410 USD

50 USD

De 01-01-19 ao 09-01-19

480 USD

640 USD

460 USD

60 USD

De 26-02-19 ao 10-04-19

510 USD

700 USD

500 USD

70 USD

De 06-06-19 ao 08-07-19

540 USD

770 USD

520 USD

80 USD

De 11-04-19 ao 23-04-19

560 USD

810 USD

540 USD

80 USD

De 24-04-19 ao 30-04-19

580 USD

830 USD

550 USD

90 USD

O preço inclui:
Traslado de chegada com assistência falando espanhol. 5 noites em regime de alojamento e café da manhã buffet. Percorridos em ônibus confortáveis. Visita panorâmica de Praga a pé com guia local em espanhol. Traslado para a a estação de trem
de Praga. Bilhete de trem PRAGA - BUDAPESTE em 2ª classe. Traslado da estação de trem de Budapeste ao hotel de Budapeste. Visita panorâmica de Budapeste a pé com guia local falando espanhol. Traslado de saída ao aerporto.
Hotéis previstos ou similares:
CIDADE
HOTEL
PRAGA
Harmony
BUDAPESTE
Atlas City

CATEGORIA
3*
3*

desde

www.wamos.com

#EXPLORA

