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LISBOA

CRUZEIRO NO DANÚBIO COM JANTAR A
BORDO
VISITA AO PARLAMENTO DE BUDAPESTE
JANTAR EM RESTAURANTE TÍPICO EM
PRAGA COM FOLCLORE
1º DIA - LISBOA / BUDAPESTE

Pelas 05h30 comparência no aeroporto Humberto Delgado.
Formalidades de embarque e partida às 07h30 em avião (via
Frankfurt) com destino a BUDAPESTE. Chegada, desembarque
e transporte ao hotel Mercure Korona * * * * ou similar. Resto de
tarde livre. Jantar e alojamento.

2º DIA - BUDAPESTE (visita à cidade) // CRUZEIRO
NO RIO DANUBIO COM JANTAR A BORDO

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, realizamos com guia
local a visita panorâmica à cidade "Princesa do Danúbio", junção
das duas cidades BUDA e PESTE nas margens do rio Danúbio
percorrendo as suas ruas e admirando os monumentos mais
importantes. Destacamos o celebre Bastião dos Pescadores
(com magnificas perspetivas do Parlamento), Palácio Nacional e
a Cidadela. Palácio Nacional e a Cidadela, tudo situado na parte
da cidade "Buda". Atravessando uma das seis pontes sobre o
Danúbio, chegamos à parte de "Peste" à formosa Praça dos
Heróis. Visita ao interior da Basílica de Santo Estevão e a
Igreja do Rei Mathias (visita ao seu interior). Almoço. De tarde,
visita ao interior do mais rico e belo PARLAMENTO do mundo.
- Cerca das 20h00 tem lugar um maravilhoso “CRUZEIRO NO
RIO DANÚBIO” com jantar a bordo, que fará as delícias dos
participantes. Regresso ao hotel. Alojamento.

5º DIA - PRAGA (visita à cidade) / JANTAR TÍPICO COM
ESPETACULO DE FOLCLORE

Após o pequeno-almoço buffet, 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 Mestro), 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) destaque para a
Capela de S. Venceslau, de paredes decoradas de frescos e
pedras preciosas e o túmulo barroco de S. João Nepomuceno.
- Em hora a indicar, saída para um restaurante típico, onde tem
lugar o nosso jantar com ementa regional e espetáculo de
Folclore ! Regresso ao hotel. Alojamento.

6º Dia - PRAGA / LISBOA

Pequeno almoço buffet.
Tempo livre para a compra de
recordações. Almoço em restaurante local. Em hora a indicar,
o transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque, e partida
em avião (via Frankfurt) com destino a LISBOA.

Preço por pessoa em quarto duplo
Suplemento em quarto individual

1365,00 €
190,00 €

3º DIA - BUDAPESTE / BRATISLAVA (visita) / VIENA

Após o pequeno almoço buffet, partida em direção à
REPUBLICA DA ESLOVÁQUIA, onde à chegada à sua capital
BRATISLAVA, o nosso guia orienta uma visita pedonal ao
harmonioso conjunto barroco do centro histórico. Almoço
em restaurante local. Partida depois para VIENA, com chegada
ao hotel Arcotel Wimberger Wien * * * * ou similar Jantar e
alojamento.

4º DIA - VIENA (visita à cidade) / PRAGA

Após o pequeno almoço buffet, saímos com guia local, para
excursão de visita panorâmica à cidade artística, admirando o
imponente Hofburgo, Praça dos Heróis, percorrendo a
Ringstrasse, passamos no Parlamento, Camara Municipal,
Igreja Votiva, entrada incluída no famoso Palácio
de Schonbrunn. Subimos ao Palácio de Belvedere com
entrada incluída aos seus belos jardins. Almoço em
restaurante local. Partida por BRNO em direção a PRAGA, com
chegada ao hotel Clarion Congress * * * * ou similar Jantar e
alojamento.

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Inclui a viagem de avião com direito a uma mala de porão por
pessoa até 23kg, nosso guia acompanhante, guias locais em
Budapeste, Viena e Praga, circuito em autocarro de turismo,
estadia de 5 noites de hotel, todas as refeições desde o jantar do
1º dia ao almoço do 6º dia, incluindo um jantar típico com ementa
regional e espetáculo de Folclore, Cruzeiro no Danúbio com jantar
a bordo, entradas em Viena no Palácio de Schonbrunn e Jardins do
Palacio de Belvedere, em Budapeste na Igreja do Rei Mathias,
Basílica de Santo Estevão e Parlamento, em Praga no Complexo
do Castelo, Catedral de São Vito e Igreja do Menino Jesus, taxas
hoteleiras e taxas de cidade, taxas de aviação, seguro de
assistência em viagem.

