
 

 

Leste Europeu e suas 

Capitais Imperiais 

 

TIPO DE TRANSPORTE: AÉREO 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 12 DIAS / 10 NOITES 
 

CIDADES A SEREM VISITADAS: 

BERLIM, DRESDEN, PRAGA, LETNICE, GYOR, BUDAPESTE, BRATISLAVIA E VIENA. 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

As paisagens, os prédios, a cultura e a gastronomia do leste europeu são 

incríveis. Começamos nosso roteiro por Berlim a capital alemã que mescla o passado 

com os rastros do Muro de Berlim e o futuro com os novos edifícios de arquitetura 

moderna. Praga é conhecida como "a Cidade das Cem Torres" ou "a Cidade Dourada", é 

a capital da República Tcheca. Budapeste, capital da Hungria, é uma cidade com muita 

história e uma das mais bonitas da Europa.  Viena é a capital da música clássica devido 

a Mozart e Beethoven e ideal para quem gosta de arte. 

 

 



 

 

 

 

1º dia - Cidade de Origem / Berlim 
 

Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 3 horas de 
antecedência) para embarque em voo com destino a Berlim. Noite e refeição a bordo. 

 
2º dia – Berlim 

 
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para 
o início do seu roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção 

do hotel. 
 

3º dia – Berlim 
 

Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante capital da Alemanha. 
Conheceremos o Centro Histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de 

Brandemburgo, suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos também o 
impressionante Memorial do Holocausto e o Museu-Memorial do Muro de Berlim. 
(Opcionalmente), sugere-se conhecer os arredores de Postdam com seus belos 

palácios. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4º dia - Berlim / Dresden / Praga 
 

Viagem entre bosques até Dresden, cidade que, graças ao seu excepcional patrimônio 
arquitetônico e artístico, transformou-se em um dos principais centros turísticos da 

Alemanha. Tempo para almoçar e conhecer seus palácios. Posteriormente, saída rumo 
à República Tcheca. Chegada a Praga, à tarde. Visita panorâmica da cidade, uma das 

mais belas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte 
Carlos (nota: a visita poderá ser realizada no domingo). Finalizaremos nosso dia, com 
um traslado noturno ao centro da cidade, onde existem várias cervejarias tradicionais. 

 
5º dia – Praga 

 
Dia livre. Sugere-se passeio (opcional) para conhecer a “Praga Artística”, visitando: 
Mala Strana, Menino Jesus de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo rio Moldava, bairro 

judeu e etc. 
 

 
 

6º dia - Praga / Letnice / Gyor / Budapeste 
 

Saída de Praga no início da manhã. Na região da Morávia, tempo para conhecer os 
jardins e admirar os castelos de Lednice, declarada Patrimônio da Humanidade pela 

Unesco. A viagem segue via Eslováquia até a Hungria. Em Gyor, tempo para almoçar e 
passear pela "Cidade dos Quatro Rios". Continuação até Budapeste, às margens do Rio 
Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, traslado incluído ao calçadão, repleto de 

restaurantes típicos, alguns com música ao vivo. Nota: Dependendo do 
desenvolvimento do dia e hora do anoitecer a visita panorâmica em algumas ocasiões 

se realizará esta mesma tarde. 
 

7º dia – Budapeste 
 

Visita panorâmica pelas duas regiões que deram origem ao nome da capital: "Buda" 
com seu antigo centro e "Peste" com suas áreas comerciais. Poderão desfrutar do 

encanto da cidade do Danúbio. Tarde livre. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

8º dia – Budapeste 
 

Após o café da manhã em horário a combinar traslados com ingressos para conhecer a 
estação de águas termais de Széchenyi Medicinal Bath sendo o maior banho medicinal 
da Europa (tempo para banho). Budapeste foi construída em cima da maior bacia de 
águas termais do mundo e conta com mais de 30 termas diferentes espalhadas pela 

cidade. A noite, translado para um jantar típico com show em Budapeste no 
restaurante Szekér Csárda Kft ou outro com show. 

 

 
 

9º dia - Budapeste / Bratislavia / Viena 
 

Saída no início da manhã de Budapeste. Tempo para conhecer Bratislavia, cidade às 
margens do Rio Danúbio que possui um atrativo Centro Histórico. Tempo para 

conhecer a cidade e almoçar. Após o almoço, viagem rumo a Viena. Na chegada visita 
panorâmica da cidade com guia local, onde poderá conhecer suas majestosas avenidas, 
belos palácios e grandes parques. À noite faremos um translado à praça da Prefeitura, 

onde você poderá desfrutar de sua iluminação e da atividade noturna das ruas 
vizinhas. 

 
10º dia – Viena 

 
Após o café da manhã sairemos para visitar e descobrir lugar inesquecível como o 

palácio de Palácio Imperial de Hofburg, Após passeio tempo livre em horário a 
combinar retorno ao hotel. 

 
11º dia – Viena 

 
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem horário, do encanto dessa 

hermosa cidade. Passear pelas famosas ruas Karntner Strasse um shopping a céu 
aberto e a Graben a rua mais famosa da capital austríaca e visitar a Catedral de 
Stephansdom. Recomendamos uma das tortas mais famosas da cidade é a Torta 

Sacher, inventada pelo Café do Hotel Sacher – uma torta de chocolate multicamadas, 
muito gostosa e que você deveria provar. 

 
 
 
 



 

 

 
12º dia - Viena / Cidade de Origem 

 
Após do café da manhã, Traslado privativo para o aeroporto. Chegada na cidade de 

origem no outro dia. 
 

Documentação 
• Passaporte válido com no mínimo 06 meses de validade. 

• Seguro viagem com cobertura mínima de EUR$ 30.000,00 
• Menores de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que constam no 
passaporte. Para viajar desacompanhado ou na companhia de apenas um dos pais é 

necessária a autorização no Juizado de Menores. 
 

Observações 
- Os apartamentos na grande maioria dos hotéis, acomodam bem 02 pessoas. Ao 
acrescentar uma cama, extra normalmente inferior, para acomodar um terceiro 

passageiro pode propiciar desconforto, difícil circulação e utilização do banheiro, 
podendo ocasionar alguns atrasos para os clientes. Tendo em conta estas informações, 
embora exista a opção de apartamentos triplos, nossa empresa não aconselha este tipo 

de hospedagem. 
 

- Ingresso nos pontos de visitação não incluídos, exceto quando mencionados no item 
"PACOTE INCLUI" 

 
- Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos 

programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante 
responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 

 
- Para viagens internacionais é obrigatório considerar o valor de EUR 5,00 por 

dia para gorjetas de guias e motoristas, totalizando EUR 60,00 por pessoa. 
 

SERVIÇOS 

Pacote Inclui: 

• Passagem aérea em classe econômica; 

• Hospedagem em hotéis categoria turistica superior com café da 

manhã; 

• Transfers no exterior com assistência; 

• Circuito em ônibus com guia falando português; 

• Traslados de chegada e saída; 

• Transporte em veículo de turismo com ar condicionado; 

• Termas Széchenyi Medicinal Bath com entradas, tolhas, roupão e toca 

para banho e gel termal para o banho; 

• Jantar típico com show em Budapeste, menu turístico com bebida; 



 

 

• Entrada ao Palácio de Hofburg em Viena.  

• Visitas guiadas conforme descritas no roteiro a cima aos principais 

pontos turísticos; 

• Guia acompanhante desde o Brasil para o grupo mínimo de 20 

adultos pagantes; 

• Jantar de confraternização cortesia pre-embarque para grupo 

mínimo de 20 adultos pagantes; 

• Kit viagem: Bolsa de mão, porta-dinheiro e etiqueta de mala. 

 

Pacote Não Inclui: 

• Bebidas e gastos pessoais; 

• Gorjetas aos guias e motoristas; 

• Serviço de assistência médica internacional, seguros; 

• Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no 

itinerário. 

Para viagens internacionais é obrigatório considerar o valor de EUR 5,00 por dia 

para gorjetas de guias e motoristas, totalizando EUR 60,00 por pessoa. 

Chip com Internet Ilimitada 

Aproveite e fique conectado a viagem toda! 

10 dias de plano → USD 91,00 por pessoa 

Parcele junto com o pacote. 

 

DUPLO 

USD 4.314 + USD 140 de taxa de embarque 

  
Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados.  

 


