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Capitais Imperiais I com guia em Português 
8 dias e 7 noites 

 

 

Roteiro 

DIAS 

1 Apresentação no aeroporto internacional e embarque com destino a Praga.(Passagem aérea não incluída, consulte nossas excelentes 

tarifas) 

2 Praga Chegada a Praga e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00hrs. 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 hospedagem. 

3 Praga Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, as igrejas de São Nicolau e Santa 

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

esquecer de parar para descansar em uma das típicas cervejarias tchecas 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. Hospedagem. 

4 Praga 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. Hospedagem. 

5 Praga, Budapeste 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 hospedagem. 

6 Budapeste 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). Hospedagem. 
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7 Budapeste, Viena 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 signifi cativamente 

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 hospedagem. 

8 Viena 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. Hospedagem. 

9 Viena Café da manhã. Os apartamentos estarão disponíveis até as 12:00hrs. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto. 

 
 
Serviços 
 
Inclui 

· Programa de 7 noites sendo: 
· 3 noites em Praga 
· 2 noites em Budapeste 
· 2 noites em Viena 
· Café da manhã diário 
· 3 jantares incluídos (sem bebidas) 
· Traslado de chegada em Praga e de saída em Viena 
· Visitas panorâmicas em Praga, Budapeste e Viena com acompanhamento de guia local em português 
· Acompanhamento de guia local em português durante todo o itinerário 
· Serviço assistência telefônica 24hrs 
· Wifi grátis nos ônibus 
 
Não Inclui 

· Passagem aérea Brasil / Praga // Viena / Brasil; 
· Taxas de embarque, excesso de bagagens; 
· Taxas governamentais ou locais cobradas pelos hotéis, parques, locais de visitação, etc.; 
· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 
· Documentação pessoal (passaporte, vistos, vacinas, etc); 
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, frigobar, gorjetas a guias, motoristas e 
garçons e etc.; 
· Seguro assistência saúde/bagagem; 
· Qualquer ítem não mencionado como incluído; 
· Qualquer ítem mencionado como sugerido ou opcional 
 
Opcional 
· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar. 
· Seguro de assistência de viagem  Bronze Individual e Familiar. 
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.. 
 
Observação 
· Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00; 
· É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco 
lado a lado. 
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a 
alterações sem prévio aviso. 
 
Importante 
· Sugerimos contratar o seguro de viagem. 
· Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou 
adolescentes, menores de 18 anos 
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os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, 
ou portar termo de autorização do Juizado de Menores, 
no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei Nº 8069/90). 
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