3 Capitais da Europa Central

BUDAPESTE, BRATISLAVA, PRAGA
5 DIAS MEMORÁVEIS

DATAS DE PARTIDA
JUNHO 02, 16
JULHO 07, 21
AGOSTO 04, 19
SETEMBRO 08

Praga - República Checa

CRUZEIRO NO RIO DANÚBIO COM ALMOÇO BUFFET A BORDO
JANTAR TÍPICO DE DESPEDIDA COM FOLCLORE
1º DIA

PORTO E LISBOA, BUDAPESTE (CRUZEIRO NO RIO DANÚBIO COM ALMOÇO BUFFET A BORDO)

Em hora a indicar, comparência no aeroporto ao balcão de check-in da TAP para as formalidades.
Pelas 21h30 partida do Porto para Lisboa (mudança de avião e continuação).
Pelas 00h30 partida de Lisboa em avião com destino a BUDAPESTE (viagem noturna) chegada pelas 05h00, desembarque seguido do transporte ao
hotel Mercure Budapeste Korona * * * * ou similar.
Pequeno almoço buffet. Manhã livre. (Distribuição de quartos a partir das 15h00).
- Cerca das 13h00 terá lugar um maravilhoso “CRUZEIRO NO RIO DANÚBIO” com almoço buffet a bordo, que fará as delícias de todos os participantes.
Tempo livre para atividades pessoais. Jantar e alojamento.

2º DIA

BUDAPESTE ( visita à cidade)

Após o pequeno-almoço no hotel, saímos com guia local para a visita panorâmica à
cidade, junção das duas cidades BUDA e PESTE nas margens do rio Danúbio
percorrendo as suas ruas e admirando os monumentos mais importantes. O
celebre Bastião dos Pescadores com magnificas perspetivas do Parlamento,
Igreja do Rei Mathias (visita ao interior), Palácio Nacional e a Cidadela, todo ele
situado na parte da cidade "Buda". Almoço em restaurante na cidade.
Atravessando uma das seis pontes sobre o Danúbio, chegamos à parte de "Peste" à
formosa Praça dos Heróis. Visita ao interior da Basílica-Catedral de Santo
Esteban. Tempo livre para a compra de recordações.
Jantar e alojamento.

Budapeste - Cruzeiro Rio Danúbio

Budapeste - Basílica-Catedral Santo Esteban
Budapeste - Praça dos Heróis

3º DIA

BUDAPESTE, BRATISLAVA (visita), PRAGA

Após o pequeno almoço, partida em direção à REPÚBLICA DA ESLOVÁQUIA, onde
à chegada à sua capital BRATISLAVA, o nosso guia orientará uma visita pedonal
ao harmonioso conjunto barroco do centro histórico. Almoço em restaurante
local. Partida depois para PRAGA, com chegada ao hotel Clarion Congress * * * *
ou similar.
Jantar e alojamento.

5º DIA

PRAGA, LISBOA E PORTO

Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para a compra de
recordações. Almoço em restaurante local.
Após o almoço, transporte ao aeroporto. Formalidades de
embarque, e partida às 17h30 em avião com destino a LISBOA,
com chegada pelas 20h10 e continuação em avião para a cidade
do PORTO.

Bratislava - Praça Principal

Bratislava - Centro Histórico

4º DIA

PRAGA (visita à cidade), JANTAR TÍPICO COM FOLCLORE

Após o pequeno-almoço, realizamos com guia local excursão de visita a
“Praga Monumental e Artística” pelo bairro de Mala Strana visitamos o interior
da Igreja do Menino Jesus de Praga. Atravessamos a Ponte Carlos sobre o rio
Vltara com as suas 30 estátuas do século XVII (é o monumento mais famoso da
cidade). Percorrendo as suas encantadoras praças e ruelas medievais, chegando à
Praça Velha (Staré Mesto), com o admirável edifício da antiga Câmara
Municipal e o célebre relógio Astronómico. Almoço. Continuação da visita
a “Praga Artística”, com passeio a pé pelo Bairro de Hradcany e entrada no
complexo do Castelo de Praga, Catedral de São Vito, símbolo da cidade e
destaque para a Capelas de S. Venceslau, com as paredes decoradas de frescos e
pedras preciosas e o elaborado túmulo barroco de S. João Nepomuceno. Miradouro
panorâmico sobre o centro histórico.
- Em hora a indicar, saída para um Restaurante Típico, onde tem lugar o nosso
jantar com ementa regional (inclui bebidas) e espetáculo de Folclore!
Regresso ao hotel. Alojamento.

Praga - Praça Velha (Staré Mesto)

Praga - Castelo de Praga

PREÇO POR PESSOA
P ARTIDA

Junho, Julho, Agosto e Setembro

DUPLO

CRIANÇA
até 11 ANOS

990€

720€

SUPLEMENTO QUARTO SINGLE 165€

TUDO INCLUIDO CONFORME PROGRAMA

Praga - Catedral de São Vito

Inclui a viagem de avião com direito a uma mala por pessoa
até 23kg de bagagem, nosso guia acompanhante, guias locais em
Praga e Budapeste, circuito em autocarro de turismo, estadia de
4 noites de hotel, todas as refeições desde o pequeno almoço
do 1º dia ao almoço do 5º dia, incluindo um jantar típico
com ementa regional e espetáculo de Folclore, Cruzeiro no
Danúbio, entradas em Praga no Complexo do Castelo, Catedral de
São Vito e Igreja do Menino Jesus de Praga, em Budapeste na
Igreja do Rei Mathias, taxas hoteleiras, taxas de aeroportos por
pessoa de Lisboa 63€, do Porto 88€, seguro de assistência em
viagem.
- Não inclui as bebidas às refeições.

