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CRACÓVIA

mesma, especialmente aqueles situados 
em torno da rota real, Prefeitura e as 
várias homenagens a acontecimentos 
recentes da Segunda Guerra Mundial 
como gueto judeu. Resto do dia livre 
para desfrutar da cidade. Hospedagem. 

DIA 05 – VARSÓVIA –  
CZESTOCHOWA – CRACÓVIA
Café da manhã. Saímos ao encontro 
da Virgem Morena de todos os polone-
ses. Seu santuário nos acolherá por sua 
estrutura e iluminação. São milhões os 
visitantes que durante séculos tem atra-
ído esta Virgem. A devoção mariana é a 

rainha em Czestochowa. Continuare-
mos em direção a Cracóvia, o Castelo de 
Cracóvia, as igrejas medievais, a cidade 
velha, são alguns dos monumentos que 
vão impressionar-nos. O mercado de 
peixe histórico, ainda mercado tradicio-
nal, o gueto judeu e as ruas dos palácios 
barrocos será outras das gemas que se-
rão mostradas na visita panorâmica da 
cidade. Hospedagem. 

DIA 06 – CRACÓVIA
Café da manhã. Dia livre para atividades 
de caráter pessoal. Hospedagem. 

DIA 01 – BERLIM
Chegada ao aeroporto de Berlim e trasla-
do ao hotel. Hospedagem. 

DIA 02 – BERLIM
Café da manhã e visita guiada pa-
norâmica destacando a Porta de Bran-
demburgo; o Reichstag; a Unter den 
Linten, Igreja comemorativa do Káiser 
na Ku´Damm, a Alexander Platz, a East 
Side Gallery, memorial ao Muro de Ber-
lim. Resto do dia livre para desfrutar da 
cidade. Hospedagem. 

DIA 03 – BERLIM – POZNAN – 
VARSÓVIA
Café da manhã. Partida com direção 
a Poznan. Chegada e tempo livre para 
conhecer uma das cidades mais antigas 
e grandes da Polônia. O centro turístico 
da cidade é a Antiga Praça do Mercado, 
com valiosos monumentos e numerosos 
museus. A Prefeitura Renascentista, com 
belas galerias abertas, abriga o Museu 
de história da Cidade, etc. Continuação 
da viagem até Varsóvia. Hospedagem.

DIA 04 – VARSÓVIA
Café da manhã. Vista panorâmica 
da cidade, que nos mostrará os prin-
cipais monumentos e qualidades de si  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Cidade Localização

Berlim
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro) 
(Cidade)

Varsóvia
Novotel Centrum **** (Centro)

Cracóvia
Novotel Centrum **** (Centro)

Budapeste
Radisson Beke ****
Mercure Castle Hill ****

(Centro)
(Cidade)

Praga
Clarion Congress ****
Green Garden ****

(Cidade)
(Cidade)

Viena
Ananas ****
Roomz Vienna Prater ****
Zeitgeist ****

(Centro)
(Cidade)
(Cidade)

Cracóvia2
Praga

Viena 2

Budapeste
2

Berlim

3

Varsóvia

TODAS AS  
CAPITAIS IMPERIAIS 
E POLÔNIA

22

BUDAPESTE

DATAS DE INICIO 2020

Set 07 14 21
Out 05

DATAS DE INICIO 2021

Mai 10 24
Jun 07 21
Jul 05 19
Ago 06 20
Set 04
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DIA 08 – BUDAPESTE
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des de caráter pessoal. Hospedagem.

DIA 09 – BUDAPESTE – PRAGA
Café da manhã. Partida para a Repú-
blica Checa e sua capital Praga. Chegada 
pela tarde e primeiro contato com as 
ruas e as pessoas da cidade mais char-
mosa da Europa Central. Hospedagem.

DIA 10 – PRAGA
Café da manhã. Visita guiada panorâ-
mica da cidade com a Torre da Pólvora, 

DIA 07 – CRACÓVIA – BUDAPESTE
Café da manhã e partida para Budapes-
te, atravessando as Montanhas Tatra e 
passando pela cidade de Banská Bystrica. 
Pela tarde chegada em Budapeste, capital 
húngara, conhecida como a Rainha do 
Danúbio. É a cidade dos Banhos, da dança, 
da música, dos lendários salões chá e cafés 
literários. Realizaremos a visita guiada 
panorâmica onde percorreremos as áreas 
de Buda e Pest, o Bastião dos Pescadores, a 
Praça dos Heróis, a Avenida Andrassy etc. 
Hospedagem. 

• Minivan privada durante os 
traslados de chegada e visita 
panorâmica em Berlim.

• Minivan privada com moto-
rista-guia desde a saída de 
Berlim o dia 3 do programa 
até a chegada a Viena o dia 
12 do programa.

• Minivan privada durante o 
traslado de saída em Viena.

• Hotéis previstos ou similares 
em regime de alojamento e 
café da manhã.

• Taxas de alojamento.
• Guias locais falando espanhol 

ou português durante as 
visitas previstas em Berlim, 
Varsóvia, Cracóvia, Budapeste, 
Praga e Viena.

• Passeio por o centro histórico 
de Viena.

O PREÇO INCLUI

VIENA

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS 6 pax S. Sgl

Em Duplo (Temporada Alta) 2.740 685

Consulte outras bases e datas de interesse

a Praça São Wenceslau, a Praça da Ci-
dade Velha, a Prefeitura com sua torre 
e o famoso Relógio Astronómico, Bairro 
Judeu e a Ponte de Carlos. Tarde livre 
para desfrutar da cidade. Hospedagem.

DIA 11 – PRAGA
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des de caráter pessoal. Hospedagem.

DIA 12 – PRAGA – BRATISLAVA – 
VIENA
Café da manhã. Partida para Bratislava, 
chegada e curta parada e tempo livre para 
conhecer a capital e antiga Pressburg, uma 
das cidades do Império Austro-Húngaro. 
Continuação da viagem até Viena. Che-
gada e visita guiada panorâmica per-
correndo a Avenida do Ring com a Ópera, 
o Museu de Belas Artes, o Parlamento, a 
Prefeitura, a Universidade, a Bolsa, a Igreja 
Votiva, o Palácio Belvedere, etc. passando 
pelo Prater para tirar uma foto da famosa 
Roda Gigante. A visita termina com um 
passeio incluído pelo centro histórico 
de Viena que nos levará até à Catedral de 
Santo Estevão. Hospedagem. 

DIA 13 – VIENA
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des de caráter pessoal. Hospedagem. 

DIA 14 – VIENA
Café da manhã e tempo livre até a hora 
do traslado para o aeroporto de Viena. 
Fim dos nossos serviços.

• Minivan com guia-motorista de língua espanhola planejado 
para traslados e visitas conforme descritos no itinerário. 
Caso os clientes queiram adicionar durante a viagem 
alguma visita ou serviço adicional terá que ser comunicado 
ao guia-motorista que viaja com eles ou via telefone ou 
WhatsApp 48 horas antes de fazer o serviço, a fim de 
oferecer preço e gerenciar o atendimento ao cliente.

• Minivan equipada com todas as medidas de segurança 
atualmente recomendadas por organizações 
governamentais, desinfecção diária, gel hidro alcoólico, 
etc... para a segurança de sua viagem em família.

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante durante 
o circuito.

• Extras, tudo o que não esteja 
incluído no programa.

• Entradas nos museus que 
não estejam mencionado em 
“incluso”.

O PREÇO NÃO INCLUI




