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DIA 1 - PRAGA 
Os hóspedes serão recebidos à chegada do 
aeroporto de Praga, assistência e transferência 
por veículo privado para o hotel escolhido.

DIA 2 - PRAGA
Excursão de meio dia por Praga em serviço 
regular Hop On Hop Off. Vista panorâmica de 
lugares como: o bairro judeu, Praça da Cidade 
Velha com a Câmara Municipal, a Igrejas de São 
Nicolas e Santa María de Tyn, a Ponte Carlos, 
Praça Wanceslado, etc. Resto do dia livre para 
continuar descobrindo outros rincões da cidade.

DIA 3 - PRAGA | VIENA 
Após o café da manhã, check-out. Traslado em 
veículo privado para a estação de trem de Praga. 
Chegada em Viena, traslado em veículo particular 
da estação para o hotel. 

DIA 4 - VIENA  
Depois do café da manhã, tour Hop On - Hop 
Off em Viena. Neste tour panorâmico da cidade 
veremos a monumental Ringstrasse, a avenida de 
mais de 5 km comprimento onde você vai encontrar 
alguns dos edifícios que mais representam o estilo 
historicista: o Parlamento, a Ópera, a Igreja Votiva, 
os Museus de História de Arte e História Natural, 
etc. Além disso, você pode visitar o coração de 

pedestres em torno da Catedral de Santo Estêvão 
e outros lugares como os pátios do Palácio 
Imperial de Hofburg, Kartner Straße e Graben 
com a coluna de pragas, entre outros.

DIA 5 - VIENA | BUDAPESTE
Após o café da manhã, check-out. Traslado 
em veículo particular para a estação de trem 
de Viena. Chegada a Budapeste, traslado em 
veículo particular da estação para o hotel.

DIA 6 - BUDAPESTE 
Café da manhã no hotel e saída para um 
passeio em serviço regular pela cidade. Visita 
panorâmica pelos destaques da capital de 
Hungria: Praça dos heróis e seu maravilhoso 
conjunto escultural, o Parque Municipal, a 
Avenida Andrassy considerada a mais bonita 
de Budapeste cheia de palácios e mansões, a 
Ponte dos cadeados, Isabel e Margarita, o Bairro 
de Buda com suas ruas pitorescas com edifícios 
neobarrocos, o exterior da igreja de Matias, o 
bastião dos pescadores com magníficas vistas 
do Parlamento, Pest e do Danúbio etc. 

DIA 7 - BUDAPESTE
Após o café da manhã, check-out e traslado em 
veículo particular para o aeroporto. 

CÓD: A G E C 0 2 PRAGA | VIENA | BUDAPESTE

O CORAÇÃO DA EUROPA
6 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em EUR com base em 2 passageiros em 

quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou 

similares;

• Traslados privados de chegada e saída;

• Passeios em serviço regular (bilhete Hop On Hop Off) de acordo 

com o itinerário.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

CIDADE

PRAGA Grand Majest ic Plaza

VIENA Harmonie Vienna

BUDAPESTE Continental  Budapest

A PARTIR DE EUR 950

• Assistir uma ópera em Viena;

• Visitar o Castelo de Praga e a Catedral San Vito;

• Apreciar o glamour único da noite de Budapeste.

SAÍDAS: Diárias

ABU DHABI

VIENA

PRAGA

 BUDAPESTE

ESTILO DE VIAGEM  |

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):
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