
47 PANAVISIÓN

DIA 1 (sábado) BRASIL - PRAGA
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Praga. Noite a 
bordo.

DIA 2 (domingo) PRAGA
Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel e hos-
pedagem.

DIA 3 (segunda-feira) PRAGA
Buffet de café da manhã. Visita com um guia local, 
da cidade de Praga. Durante a visita panorâmica, 
veremos: Praça da República, a Torre da Pólvora e 
a Casa Municipal, Praça Venceslau, etc. Vamos con-
tinuar em direção à Ponte Carlos, um dos símbolos 
da cidade, do s. XIV. Nós também vamos aproveitar 
La Plaza Velho que é o mais notável recinto do ca-
pacete histórico de Praga. Almoço no restaurante. 
Pela tarde, você vai curtir a visita artística da cidade 
ao bairro do Castelo de Praga. Jantar no hotel e hos-
pedagem.

DIA 4 (Terça) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA
(Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita in-
cluída Karlovy Vary, uma bonita cidade termal e a 
maior e importante da República Checa. Almoço no 
restaurante. De tarde, volta a Praga. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 5 (quarta-feira) PRAGA - BRNO - BRATISLAVA 
BUDAPESTE (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida para Brno, a se-
gunda cidade mais importante no país e capital da 
região da Morávia, para visitá-lo e vamos visitar al-
gumas das suas praças mais importantes. Continue 
até Bratislava e visita panorâmica. Almoço no res-
taurante. Saída em direção a Budapeste. Chegada, 
jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (quinta-feira) BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a vi-
sita panorâmica da cidade, que se encontra dividida 
em duas partes pelo rio Danúbio. Na margem direita, 
você encontrará o centro histórico, Buda, vamos ver 
o bastião do Pescadores, a Igreja de Matías, o Mo-
numento de San Esteban eu o Santo, o Palácio Na-
cional, o Monumento de San Gerardo e da Cidadela; 
atravessando uma das seis pontes sobre o Danúbio, 
você passa para a parte oposta da cidade, chamado 
Pest, a parte administrativa, onde vamos ver o Parla-
mento, a Academia das Ciências, a Ópera, a Basílica 
de Santo Estêvão, a Museu Nacional e Praça dos He-
róis. Almoço no hotel. À tarde, recomendamos fazer 
opcional, um relaxante passeio de barco no Danúbio. 
Jantar no hotel. Ao anoitecer, teremos incluído um 
passeio agradável em torno de Budapeste iluminada 
visitando a cidadela, de onde você pode ver uma vista 
magnífica de Budapeste. Vamos atravessar a ponte 
Chain e vamos parar em Vajdahunyad. Hospedagem.

DIA 7 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Buffet de café da manhã e partida para Viena. Che-
gada, panorâmica: cidade e visita imperial, Palácio de 
Hofburg, Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Cate-
dral de San Esteban, a ópera. Almoço no restaurante. 
Vista do prater Vienense. Jantar no restaurante e 
acomodação no centro da cidade no hotel.

DIA 8 (sábado) VIENA
Café da manhã Buffet. Visita ao Jardim das Rosas do 
Palácio Imperial e a prefeitura. Almoço no restaurante.  
Pela tarde, possibilidade de visita opcional ao Palácio 
de Shönnbrunn e sua famosa Ópera de Viena. Jantar 
no restaurante e acomodação no centro.

DIA 9 (domingo) VIENA
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Viena. Fim 
da viagem e nossos serviços.

CIDADES IMPERIALES
Praga, Karlovy Vary, Brno, Bratislava, Budapeste e Viena

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Praga, Karlovy Vary, Budapeste e Viena.

• Visitas a Brno e Bratislava

• Passeio noturno por Budapeste.

• Praga artística.

• Imperial Rose Garden e Vienna City Hall..

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Transferências aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Taxas aeroportuárias.

• Excursões de dia inteiro:  
Karlovy Vary, Brno e Bratislava.

• Excursões de meio dia: 
Panorâmica de  
Praga com guia local.  
Praga artística.  
Budapeste com guia local. 
Caminhada noturna de Budapeste com guia 
de correio.  
Viena com guia local. Rosaleda Imperial e a Pre-
feitura de Viena.

• Entradas incluídas: Barrio del Castillo e Callejón 
de Oro.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Bratislava

Brno

Praga

Viena

Karlovy Vary

Budapest

Fechas de salida

Junho 1 8 15 22 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Setembro 7 14 21 28

*Datas em negrito opera invertido

Reloj astronómico e Igreja de Tyn (Praga)

Hotéis previstos ou similares

Praga Olympik 1  4**** Ciudade

Duo 4****  Ciudade

Budapest Arena 4**** Ciudade

Di Verdi 4**** Ciudade

Hungaria City Center 4**** Centro

Viena Eventhotel Pyramide  4**** Vösendorf

9  dias  ... a partir de  1.050 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.050

Suplemento apart. Individual  .................. 395

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


