
        

 

Sofitel Budapest / Hilton Vienna / 

Intercontinental Prague 5* 
DBL SGL 

06/01 a 01/02 € 842 € 1.529 

04/02 a 27/02 € 842 € 1.529 

04/03 a 29/03 € 860 € 1.567 

23/04 a 25/05 € 1.354 € 2.558 

01/06 a 15/06 € 1.354 € 2.558 

12/07 a 26/07 € 1.167 € 2.175 

31/07 a 09/08 € 1.167 € 2.175 

11/08 a 30/08 € 1.167 € 2.175 

04/09 a 16/09 € 1.354 € 2.558 

01/11 a 17/11 € 1.154 € 2.150 

18/11 a 29/11 € 1.060 € 1.963 

 

 

  

La Prima Hotel Budapest / Best 

Western Vienna / Grand Majestic 

Plaza 

DBL SGL 

07/01 a 19/02 € 693 € 1.175 

03/03 a 25/03 € 704 € 1.198 

13/04 a 26/04 € 930 € 1.643 

03/06 a 16/06 € 930 € 1.643 

20/06 a 27/06 € 930 € 1.643 

08/07 a 25/07 € 859 € 1.498 

01/08 a 30/08 € 859 € 1.498 

03/09 a 19/09 € 930 € 1.643 

02/10 a 20/10 € 930 € 1.643 

24/10 a 31/10 € 930 € 1.643 

 

Passagens de trem Budapeste – Viena – Praga (e vice-versa) 

1ª Classe € 313 

2ª Classe € 194 

 

Traslados em veículo privativo de/para estação de trem em Budapeste, Viena 

e Praga: € 247 por carro  (1 a 2 pax). 

 

O pacote inclui: 
Acomodação com café da manhã; Tours mencionados no itinerário; traslados in e out 

em veículo privativo; bilhete de trem Budapeste x Praga x Viena. 

 
O pacote não inclui: 
Voos internacionais; Despesas pessoais; refeições não mencionadas; bilhetes de 

trem 

 

Dia 1: Budapeste 
Chegada em Budapeste, com recepção e assistência no aeroporto e traslado em 

até o hotel escolhido. 

 

Dia 2: Budapeste 
Tour em Budapeste. A capital da Hungria é um ótimo local para começar uma 

viagem pela Europa Central. De fácil acesso de todos os lugares do mundo, a 

cidade é repleta de cultura e história em suas famosas pontes e castelos. Além 

disso, conta com a maior fonte termal medicinal da Europa, uma atividade perfeita 

para curtir um tempo de relaxamento. 

 

Dia 3: Budapeste/Viena 
Após café da manhã, check out e traslado até a estação de trem. Chegada em Viena 

e traslado até o hotel escolhido. A capital da Áustria oferece opções durante todo 

o ano, para todo mundo: festivais de música e dança, festas anuais, esportes, 

programas românticos, luxo e eventos. 

 

Dia 4: Viena 
Tour em ônibus turístico (Hop On Hop Off) em Viena. Esses ônibus circulares 

permitem ao viajante escolher quanto tempo passar em cada um dos 12 atrativos 

por qual passam, e estão equipados com áudio-guias em 13 línguas (incluindo 

português). 

 

Dia 5: Viena/Bratislava 
Tour de dia inteiro por Bratislava. 

 

Dia 6: Viena/Praga 
Após café da manhã, check out e traslado até a estação de trem. Chegada em Praga 

e traslado até o hotel escolhido. 

 

Dia 7: Praga 
Tour privado de meio dia em Praga. Nesse tour, o viajante poderá conhecer alguns 

dos monumentos históricos da antiga capital da Boêmia, explorando sua cultura e 

história. Considerada como o coração do Europa Central, Praga oferece aos seus 

visitantes todo o esplendor da arquitetura medieval e inúmeros monumentos 

repletos de incríveis histórias. 

 

Dia 8: Praga 
Dia livre para atividades. 

 

Dia 9: Praga 
Após café da manhã, check out e traslado em veículo privativo até o aeroporto para 

embarque no voo de volta. 

 

Reservas ou maiores informações: 
 aa@fourseasonstravel.eu 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

TOUR IMPERIAL 
BY FOUR SEASONS TRAVEL 

9 Dias / 8 Noites Preços e Condições – 2018 (em euros por pessoa) 
Válidos até novembro/18 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade.  

 

Destaques do Programa: 

- Saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã 

- Bilhetes de trem inclusos  

 


