
48 49

DIA 1 - BUDAPESTE 
Chegada em Budapeste. Os convidados serão 
encontrados na chegada do aeroporto de 
Budapeste, assistência e transferência em veículo 
privado para o hotel escolhido. Refeições: nenhuma.

DIA 2 - BUDAPESTE
Excursão de meio dia em Budapeste em serviço 
regular. Visita panorâmica aos destaques da capital 
da Hungria: Praça dos heróis e seu maravilhoso 
conjunto escultural, o Parque Municipal, Andrassy 
Avenue considerada como a mais bela de 
Budapeste, cheia de palácios, as Pontes das 
Correntes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda 
com suas pitorescas ruas com prédios neo-barrocos, 
o exterior do Igreja de Matias, o bastião dos 
pescadores com magníficas vistas do Parlamento, 
Pest e do Danúbio etc. Retorno ao hotel.

DIA 3 - BUDAPESTE
Dia livre para explorar a cidade.

DIA 4 - BUDAPESTE | PRAGA   
Após o café da manhã, check-out, traslado. 
Traslado em veículo particular para a estação de 
trem de Budapeste. Chegada em Praga, traslado 
em veículo particular da estação para o hotel.

DIA 5 - PRAGA 
Meio dia de passeio por Praga em serviço regular. 
Vista panorâmica: o bairro judeu, a Praça da 
Cidade Velha com a Câmara Municipal, as Igrejas 
de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a ponte 
de Carlos, a Praça Wanceslado, etc. Resto do dia 
livre para continuar descobrindo outros lugares 
da cidade.

DIA 6 - PRAGA 
Após o café da manhã, check-out, traslado veículo 
privado para o aeroporto.

CÓD: A G E C 0 4 BUDAPESTE | PRAGA

O MELHOR DE BUDAPESTE E PRAGA
5 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em euros;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• 03 noites de hospedagem com café da manhã em Budapeste 

no hotel escolhido;

• 02 noites de hospedagem com café da manhã em Praga no 

hotel escolhido;

• Passeio de meio dia em Budapet em serviço regular;

• Excursão de meio dia em Praga em serviço regular;

• Todas as transferências mencionadas no programa em serviço 

privado

• Bilhete de trem entre Budapeste - Praga em classe turística;

• Refeições: Café da manhã.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas, Seguros;

• Atividades opcionais.

CIDADE

BUDAPESTE Continental  Budapest Sof i tel  Budapest 

PRAGA Grand Majest ic Plaza Intercont inental  Praga 

A PARTIR DE EUR 798 EUR 996

• Visitar o Bastião dos Pescadores em Budapeste, onde existem 
algumas das melhores vistas da cidade;

• Andar pelas ruas boêmias de Praga e experimentar uma das 
inúmeras cervejas artesanais locais.

ABU DHABI
BUDAPESTE

PRAGA

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM  |

IMPERDÍVEL


