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Capitais Imperiais 
9 dias e 8 noites 

 

 

São três as capitais imperiais: Viena, Praga e Budapeste, para serem visitadas num roteiro que sugere uma série de opcionais a quem deseja 

aprofundar a visita. O city-tour feito à chegada a cada destino oferece uma visão ampliada das possibilidades para, num segundo momento, 

seguir por livre escolha. As atrações são muitas: museus, compras, gastronomia. E a liberdade de opção traz a chance de buscar mais ou 

demorar-se no que mais gostou. 

Roteiro 

DIAS 

1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Viena (Passagem aérea não incluída, consulte nossas 

excelentes tarifas). 

2 Viena Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h. Resto do dia livre. Jantar de boas-vindas no 

exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.  

3 Viena Café da manhã e visita panorâmica à cidade percorrendo a “Ringstrasse“ com os seus suntuosos monumentos como a Ópera, os 

Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio Imperial 

“Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio de veraneio do príncipe Eugênio de Saboya, com uma vista magnífica da 

cidade,  

imortalizada por Canaletto em suas pinturas de Viena. Em seguida caminhamos  

pelo centro antigo de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está 

o Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao interior da Catedral de Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde livre e hospedagem 

em Viena. 

4 Viena Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. Possibilidade de excursão ao famoso Vale do Danúbio (não incluída). 

5 Viena, Budapeste Saída pela manhã em ônibus para a Hungria, chegando ao meio-dia em Budapest. À tarde, visita panorâmica a 

Budapest, a pérola às margens do Danúbio, que está dividida em duas partes: “Buda“, onde se encontra o lado antigo da cidade, as 

residências da alta sociedade e as embaixadas, e “Pest“, onde está o centro comercial com todos os hotéis e restaurantes. Os 

monumentos mais interessantes para visitar são: o Bastião dos Pescadores e a Igreja de Matias. Hospedagem. 

6 Budapeste Café da manhã e caminhada pela rua de pedestres ao edifício do Grande Mercado, que oferece a maior e mais rica seleção 

tanto de verduras e frutas frescas como de artesanato típico e produtos famosos da Hungria, como as pimentas, o vinho Tokaji, 

aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel e hospedagem. 
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7 Budapeste, Bratislava Region, Praga Café da manhã e saída para Praga passando por 

Bratislava, capital da Eslováquia.  

Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem. 

À noite, inesquecível passeio percorrendo o caminho que nos tempos medievais os reis faziam após a coroação na Catedral de São Vito. 

Oportunidade para apreciar as mais belas vistas da cidade iluminada e conhecer os 4 núcleos mais antigos de Praga.  

8 Praga Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos monumentos históricos mais interessantes da cidade, 

como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional, e também visita ao interior do Castelo de Praga. Numa pequena caminhada a pé vemos a 

famosa Praça da Cidade Antiga, com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos. Tarde livre e 

hospedagem. 

9 Praga Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 

10 Praga Café da manhã. Dispomos dos apartamentos até as 12h. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto. 

 
 
Serviços 
 
Inclui 

· Programa de 08 noites de hospedagem com acompanhamento de guia em espanhol, com conhecimento em língua 
portuguesa. 
· Traslados de chegada em Viena e saída em Praga. 
· Café da manhã tipo buffet diário + Jantar de boas vindas 
· 6 passeios incluidos conforme mencionados no itinerário, incluindo a visita ao Castelo de Praga.  
· Despesas de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa). 
· Free Wifi em todos os hotéis do itinerário. 
 
Não Inclui 

- Refeições não mencionadas. 

- Seguro assistência saúde/bagagem. 

- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia). 

- Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais. 

- Excesso de bagagem. 

- Qualquer item não mencionado como incluído. 

- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional. 
 
Opcional 
- Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar. 
- Seguro de cancelamento, Trip Protector.   
 
Hotéis Previstos 
 
Viena: Renaissance, ParkHotel Schönbrunn ou Hilton Danube Waterfront  4* (Superior) 
Badapeste: Novotel Danube ou Thermal Helia 4* 
Praga: Grand Majestic 4* 
 
Todos os hotéis possuem WIFI gratuíto. 
 
Nota 2017: Devido a uma feira internacional em Viena, a hospedagem para as saídas 18Maio, 8Junho, 14 e 21Setembro, 
12Outubro/2017,  será a 15 km do centro, em hotel de categoria inferior. 
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Nota 2018: Devido a uma feira internacional em Viena, a hospedagem para as saídas em 19 
e 26 de Setembro e 18 de Outubro serão em hotel de categoria inferior a 30km fora da 
cidade. 
Devido a feriados, o mercado de Budapeste estará fechado em 2 e 30 de Abril, 21 de maio, 

20 de agosto e 22 de outubro. 
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