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Capitais Imperiais – 7 Noites 

ST7210 

 

 

Abril – 02, 09, 16, 23, 30 

Maio – 07, 14, 21, 28 

Junho – 04, 11, 18, 25 

Julho – 02, 09, 16, 23, 30 

Agosto – 06, 13, 20, 27 

Setembro – 03, 10, 17, 24 

Outubro – 01, 08, 15, 22, 29 

Novembro – 05, 12, 19, 26 

Dezembro – 03, 10, 17, 24, 31 

 

 

 

Dia 1: BRASIL - PRAGA (H) 

Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa. 

Dia 2: PRAGA (MP) 

Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer a capital tcheca, considerada como uma das cidades 

mais românticas da Europa e que soube guardar, através dos séculos, o encanto do seu glorioso passado. Jantar e acomodação. 

Dia 3: PRAGA “CIDADE DOURADA” (AD) 

Café da manhã. Vista panorâmica: o bairro judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria 

de Tyn, a Ponte do Carlos, a Praça Wenceslau, etc. Resto do dia livre para continuar conhecendo outros lugares da cidade, sem 

esquecer de descansar em uma das típicas cervejarias ou assistir ao teatro negro ou ao de fantoches. Se você desejar, para ter 

uma ideia completa da cidade, poderá realizar uma visita opcional da Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de São Vito 

e o Velho Palácio Real, lugar onde provocou a Guerra dos 30 anos, depois da queda dos nobres, o Beco Dourado, etc. Acomodação. 

Dia 4: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL) (AD) 

Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a cidade. Se você desejar, também poderá fazer uma excursão opcional a 

Kalovy Vary, cidade-balneário que ganhou uma grande importância durante o século XIX onde se converteu em ponto de encontro 

da alta sociedade em busca de tratamentos termais e lugar de descanso de grandes artistas como Strauss ou Beethoven, entre 

outros. Se destacam as belíssimas colunatas construídas em torno do Rio Teplá, para que os visitantes pudessem realizar passeios 

e beber a água termal estando protegidos das mudanças de clima. Acomodação. 

Dia 5: PRAGA - BUDAPESTE (MP) 

Café da manhã. Saída para Hungria, atravessando Boemia e Moravia, duas das regiões históricas da República Tcheca e Eslováquia, 

país independente desde 1993 e cuja capital, Bratislava, foi capital da Hungria durante a ocupação deste país pelo Império 

Otomano. Chegada a Budapeste. Jantar e acomodação. 

 

 Roteiro: 

 Saídas Garantidas 2017: 
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Dia 6: BUDAPESTE (AD) 

Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque Municipal; a Avenida 

Andrassy, as Pontes das Correntes, Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, com suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos; o 

exterior da igreja de Mathias, o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do Parlamento e do Danúbio, etc. Tarde livre para 

continuar descobrindo esta cidade. Se você desejar, pela noite, poderá realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio e 

assistir ao Goulash Party (jantar típico harmonizado com um espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação. 

Dia 7: BUDAPESTE - VIENA (MP) 

Café da manhã. Saia pela Llanura Panónica para Viena. Chegada e visita panorâmica: a avenida Ringstrasse de mais de 5 km com 

alguns dos edifícios mais significativamente Viena e representa a expressão máxima do estilo historicista. Também nós 

caminhamos através do coração pedonal da cidade agrupados em torno da catedral de St. Stephen. Jantar e acomodação. 

Dia 8: VIENA (AD) 

Café da manhã. Dia livre ou tour opcional da Ópera e do Palácio de Schönbrunn, a residência de verão da família imperial, que 

residia Maria Teresa, Franz Josef e Sisi. À noite, oferecemos uma opção para assistir a um concerto você vem para as peças mais 

representativas da tradição musical europeia, entre as quais as valsas mais conhecidas ser interpretada. Acomodação. 

Dia 9: VIENA (D) 

Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. 

 

 

  

Opção Cidade Nº Noites Hotel Categoria Tipo Apto 

‘ 
01 

Praga 03 
Duo ou Olympick Congress ou Clarion 
Congress ou International ou Similar 

4*  
 
 

Standard Budapeste 02 
Mercure Buda ou Leonardo ou Mercure 
Korona ou Novotel Budapest City ou Ibis 
Styles Budapest Center (3*) ou Similar 

4* 

Viena 02 
Senator ou Exe Vienna ou Austria Trend 

Ananas ou Rainers ou Similar 
4* 

 

 

 

O que inclui: 

- Traslado de chegada e saída, em serviço regular com assistência no idioma espanhol;  

-  07 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã diário; 

- Guia acompanhante falando espanhol; 

- Visitas e passeios conforme descritos no itinerário em serviço regular com guias locais falando espanhol; 

- 01 jantar em Praga, 01 jantar em Budapeste e 01 jantar em Viena (bebidas não incluídas durante dos jantares); 

 

   O que Não inclui: 

- Passagem aérea; 

- Taxas de embarque, segurança, ambiental, turismo ou qualquer outra entrada não mencionada;    

- Passeios opcionais; 

- Alimentação, exceto o café da manhã ou que não estiver mencionado no itinerário;  

- Assistência Viagem; 

- Extras de caráter pessoal (bebida, lavanderia, telefone e etc.);     

- Gorjetas e maleteiros nos aeroportos e hotéis; 

- Tudo o que não estiver mencionado no item O que inclui.   

 Hotéis Previstos: 

 Serviços: 
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Períodos Categoria Individual (SGL) Duplo (DBL) Triplo (TPL) 

 
Temporada Alta 

01/04/2017 a 
28/10/2017 

 
Tentação 

 
USD 1.275,00 

 

 
USD 1.020,00 

 
USD 1.005,00 

 
Seleção 

 
USD 1.505,00 

 

 
USD 1.125,00 

 
USD 1.105,00 

 
Temporada Baixa 

04/11/2017 a 
31/03/2018 

 
Tentação 

 
USD 1.160,00 

 

 
USD 905,00 

 
USD 890,00 

 
Seleção 

 
USD 1.370,00 

 

 
USD 990,00 

 
USD 970,00 

 

 

 

Valores em Dólares Americanos. Estes valores não são válidos durante o período de feriados, congressos e feiras. Importante 

ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data de check-out deve coincidir com a última data de validade do 

período; O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala por pessoa; Apartamento Triplo: a terceira 

pessoa poderá ser acomodada em uma cama de solteiro de armar ou sofá cama disponível no apartamento; Documentos 

Necessários República Tcheca, Hungria e Áustria: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses. 

Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na companhia 

de apenas um dos pais é necessário autorização por escrito do outro; Vistos/Vacinas - República Tcheca, Hungria e Áustria: 

Brasileiros não necessitam de visto de entrada de turismo. Nenhuma vacina é exigida para turistas. Necessário cartão de 

assistência de viagem com cobertura de Euros 30.000 englobando assistência médica/hospitalar e repatriação sanitária. 

 Informações Importantes: 

 Valores por pessoa: 


