Europa imperial ii
ISTAMBUL- BUDAPESTE- VIENA - PRAGA - BERLIM

12 DIAS &
11 NOITES

HOTÉIS 4 & 5

TOURS

EM PORTUGUÊS

DIA 01 [ - ] GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 16)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de bagagens, encontro com nosso representante/guia. Traslado
para o hotel e acomodação.
DIA 02 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional full day guiada com almoço “TOUR PELO BÓSFORO”:
Saída para admirar a bela vista do Corno de Ouro em Pierre
Loti e visitar a Catedral de São Jorge. Visita à Mesquita de
Suleyman o Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e um fascinante passeio de barco pelas águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão
opcional guiada com almoço “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA
+ CISTERNA BASÍLICA”: visita da magnífica residência dos
Sultões no Palácio Topkapı; Museu do templo Santa Sofia
que é uma obra-prima da engenheria e arquitetura, o Hipódromo Romano do ano de 203; a Mesquita Azul c/ seus 6
minaretes; o famoso e secular Gran Bazar. Visita da Cisterna
Basílica, construída com mais de 300 colunas de mármore.
DIA 04 [BB] ISTAMBUL a BUDAPESTE (TK 1721)
Café da manhã. Dia Livre. No horário indicado, traslado ao
aeroporto para tomar voo com destino a Budapeste. Chegada e acomodação. A noite, teremos a oportunidade de
fazer opcionalmente uma das excursões mais românticas
da Europa: velejar em um "CRUZEIRO PELO RIO DANÚBIO".
DIA 05 [BB] BUDAPESTE
Café da manhã. partida para uma visita panorâmica da
cidade. Começaremos nossa excursão com a subida a
Buda para ver os monumentos mais destacados: a Igreja
Matthias, o Bastião dos Pescadores, o Palácio Real e o
Palácio Sándor, residência presidencial desde 2003 e cujo
conjunto foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade.
Tarde livre. À noite, teremos a possibilidade de fazer
a excursão opcional para assistir a um show folclórico
com jantar, onde apreciaremos a gastronomia típica e
a alegre cultura húngara. Sem dúvida, uma experiência
gastronômica e emocional. Acomodação.
DIA 06 [BB] BUDAPESTE b VIENA
Café da manhã. Saída e chegaremos à fronteira com a
Áustria, até à capital do país, Viena. Tempo livre para
começar a se familiarizar com a cidade da música, arte e
elegância. Começamos a visita pelo centro histórico para
apreciar a beleza arquitetônica e monumental da Catedral
de Santo Estêvão, a Prefeitura e o Palácio Belvedere.
Acomodação.
Possibilidade de Excursão opcional de meio dia
“BRATISLAVA”: Partida para conhecer a Eslováquia com
única capital do mundo que faz fronteira com dois países
independentes. Visita a parte antiga da cidade onde terá a
oportunidade conhecer o medieval Portão de São Miguel,
construído no ano de 1300. Poderá ter opção de entrar no
Castelo de Bratislava (bilhete não incluído) e Catedral de São
Martin, outro marco popular de Bratislava. Continuaremos
até a antiga Prefeitura para fotografar as esculturas icônicas
que escondem suas ruas, como o famoso “Cumil” que
aparece um obreiro espreitando do esgoto. Ao terminar,
traslado a Viena. Acomodação.

VOOS SAINDO
DE GUARULHOS
DIA 07 [BB] VIENA
Café da manhã. Visita à cidade mais imperial da Europa,
nela descobriremos a Ópera Estatal, uma das mais
importantes e prestigiadas do mundo, que representa o
centro da vida musical da cidade. Visitaremos também o
Hotel Imperial, os Museus, o Palácio Imperial de Hofburg, o
Parlamento, a Prefeitura, a Igreja Votiva (templo que abriga
a famosa imagem da Virgem de Guadalupe em Viena) e a
Igreja de São Carlos. Chegaremos até o Canal do Danúbio,
onde veremos a área moderna da cidade continuando até
Prater, conhecida mundialmente pela famosa e icônica
roda gigante em Viena. Mais tarde, faremos uma parada no
Palácio Schönnbrun, que serviu de residência para a família
imperial de Viena e também é chamado de “Versalhes
vienenses”. Desfrutaremos do seu interior e dos seus
jardins espetaculares. Tarde livre. Teremos a possibilidade
de fazer a excursão opcional para assistir a um concerto
com composições de Mozart e Strauss e apreciar Viena, a
cidade da música, em todo o seu esplendor. Acomodação.
DIA 08 [BB] VIENA b PRAGA
Café da manhã. Saída para chegar à fronteira com a
República Tcheca. Continuação para a capital, Praga, onde
haverá tempo livre para atividades pessoais. Acomodação.
DIA 09 [BB] PRAGA
Café da manhã. Passeio a pé pela cidade de cem torres,
o que nos surpreenderá à medida que avançamos.
Começaremos o passeio na parte superior, passando pela
área do castelo até chegar à Igreja de Santa Maria da
Vitoria, que abriga a imagem do Menino Jesus de Praga.
Passaremos pela espetacular Ponte Carlos e terminaremos
na bela Praça da Cidade Velha. Na fachada da prefeitura,
encontramos o famoso relógio astronômico medieval de
Praga, uma atração turística da cidade, ladeada por quatro
esculturas alegóricas de vaidade, ganância, morte e luxúria,
que são colocadas em movimento a cada hora no ponto.
Muito para ver, muito para desfrutar e muito sobre a cidade
natal de Kafka. Acomodação.
DIA 10 [BB] PRAGA b DRESDEN b BERLIM
Café da manhã. Partida para Dresden, a antiga capital
da Saxônia, situada às margens do rio Elba, onde
aproveitaremos o tempo livre para visitar sua pequena
cidade velha e apreciar a arquitetura clássica de seus
monumentos. Dresden é uma das cidades mais bonitas da
Alemanha, também conhecida como “Florença no Elba”.
Continuação para a cidade de BERLIM. Acomodação.
DIA 11 [BB] BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, da cidade,
que na época representava a divisão do país e hoje é
um símbolo de reconciliação. Vamos admirar o famoso
Portão de Brandenburgo, um ícone da Alemanha, que
anteriormente representava o acesso à “Nova Berlim”.
Também visitaremos Postdamplatz, uma praça pública no
centro da cidade, os restos do Muro de Berlim que dividiram
a cidade em duas até 1989, bem como suas principais ruas
e avenidas. Tempo livre para fazer compras e continuar
desfrutando desta cidade histórica. Acomodação.
DIA 12 [BO] BERLIM a ISTAMBUL a GUARULHOS
(TK1036 / TK193)
Chegada ao aeroporto de Istambul e conexão para pegar o
voo de retorno a Guarulhos. Fim dos nossos serviços.

Consulte as condições para reservas e excursões opcionais nos links:
https://www.honesttravelgroup.com/2021/regras-reservas.pdf
https://www.honesttravelgroup.com/2021/exc-opc-bloq.pdf

PREÇO POR PESSOA EM DBL A PARTIR DE
US$

999, + (1) US$ 998,

(1) tAXAS E iMPOSTOS
Apartamento Individual US$1699,
Suplemento Temporada TK
1- US$ 140, 2 - US$ 340, 3 US$ 200,

SAÍDASPREVISTAS2021-TURKISHAIRLINES(GRU)

SAÍDA BUDAPESTE

FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

13
13
101
011
051
032
212
112
093
06
04

20
20
171
151
121
172
183
163
13
11

O PREÇO INCLUI

» Voos Internacionais
»
»
»
»

GRUaISTaBUD//
TXLaGRU
Hotéis 3*, 4* & 5*
Guia em português
Alimentação, entradas
e visitas de acordo c/ o
itinerario
Todos os traslados
previstos em veículos
com ar-condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
» Gastos pessoais
» Taxa local de serviços:
Turquia - US$ 20
Europa - EUR$ 50
» Excursões opcionais ou
nenhum serviço não
especificado.

» BUDAPESTE

-STAR INN 3*+

» VIENA

-HARRY'S HOME 4*
-AZIMUT 4*
» PRAGA
-OLYMPIC 4*
-CLARION CONGRESS 4*
» BERLIM
-CITY EAST 4*
-VIENNA HOUSE
ANDEL'S 4*

OBSERVAÇÕES
- Não recomendamos
acomodação em triplo.
- Não é possível acrescentar
noites extras
- As saídas são garantidas c/
mínimo de 10 passageiros e
podem sofrer alteração p/
datas próximas.
- Passaportes com no mínimo
HOTÉIS PREVISTOS
de 6 meses de validade / Não
OU SIMILARES
são aceitos passaportes de
» ISTAMBUL (EXC. MAIO A SET) emergência
- CROWNE PLAZA HAR. 5*
- Devido ao atual cenário
- RICHMOND INT. 4*+
inconstante, as condições
- GRAND CEVAHIR 5*
de operação deste pacote
» ISTAMBUL - ANO INTEIRO
poderão ser alteradas de
- GRAND MAKEL TOPK. 5* acordo com a exigências dos
-TRYPBYWYNDHAMTOPK.4* governos de cada país a ser
-AKGUNHOTELTOPK.5*
visitado.

