PARTIDAS GARANTIDAS

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

BRATISLAVA

BUDAPESTE

AS 4 CAPITAIS DA EUROPA CENTRAL
8
9

DIAS
VISITAS

13
7

REFEIÇÕES
P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA OU PORTO / VIENA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da
partida para formalidades de embarque. Partida em
voo regular da TAP Air Portugal com destino a Viena.
Chegada e assistência pelo nosso guia privativo de
língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Arcotel Kaiserwasser ****, ou
similar, jantar e alojamento.
2º DIA VIENA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça
Albertina e da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com guia local, passando pelos edifícios
e praças que constituem o imponente conjunto do
Hofburgo, Palácio residência de Inverno da família
imperial, até à Praça dos Heróis e aos Museus de
História de Arte e de Ciências Naturais. Prosseguimos a visita em autocarro pela avenida monumental Ringstrasse, passando pelo Parlamento, Câmara
Municipal e Igreja Votiva. Paramos para apreciar o
colorido da curiosa obra arquitetónica de Hundertwasser. De seguida, subiremos ao Palácio Belvedere
para apreciar a vista dos seus jardins e prosseguimos
para a Karlzplatz, com a famosa Igreja de São Carlo
Borromeo, o mais importante monumento barroco
da cidade. Almoço em restaurante local. Restante
tempo livre para visitas de gosto pessoal. Jantar e
alojamento no hotel.
3º DIA VIENA / BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel e partida para Budapeste. À chegada, almoço em restaurante local.
De tarde, visita panorâmica, da cidade “Princesa do
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Danúbio”. Da visita merecem destaque o Bastião dos
Pescadores, a Praça dos Heróis, a Igreja do Rei Matias (interior), o Parlamento, entre outros. Restante
tempo livre para atividades de gosto pessoal. Ao final
da tarde, fazemos um passeio de barco no Danúbio
com jantar a bordo. Alojamento no Hotel Mercure
Budapest Buda **** ou similar.
4º DIA BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita ao
interior do Parlamento. Almoço em restaurante local.
Tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar
num dos bons restaurantes da cidade, acompanhado
de música ambiente a cargo de uma típica orquestra
cigana. Alojamento no hotel.
5º DIA BUDAPESTE / BRATISLAVA / PRAGA
Após pequeno-almoço buffet, partida para a República da Eslováquia. Chegada a Bratislava, sua capital,
que a partir do rio Danúbio, se ergueu como a principal porta de entrada dos Cárpatos. O centro histórico
dominado pelas cores rosa e pastel dos edifícios barrocos, convida-nos à sua descoberta, acompanhados
pelo nosso guia local. Almoço em restaurante local.
Em hora a combinar, partida para a República Checa.
Chegada a Praga para jantar e alojamento no Hotel
Holiday Inn Prague ****, ou similar.
6º DIA PRAGA
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica, com guia
local, da “Cidade das Cem Torres”, uma das mais
bem conservadas da Europa. A visita, quase toda a
pé, terá início no bairro do Castelo, prosseguindo com
o muito venerado Menino Jesus de Praga. Prosseguimos pela célebre Ponte Carlos, autêntica galeria
ao ar livre e que evoca a figura do mais dileto filho
da cidade, o Imperador Carlos IV. Finda a travessia
do rio Moldava, entramos na Cidade Velha que percorremos pelas suas encantadoras praças e ruelas,

terminando o passeio guiado na mais famosa praça
da cidade, a Praça Velha, com o relógio astronómico,
seu ex-libris. Almoço em restaurante local. Restante tempo livre para visitas a gosto pessoal. À noite,
jantar seguido de espetáculo típico de Teatro Negro.
Alojamento.
7º DIA PRAGA / KARLOVY VARY / PRAGA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a
maior e mais famosa cidade balnear da República
Checa, Karlovy Vary que, pela beleza natural do local
que ocupa e qualidade terapêutica das suas águas,
foi escolhida pela alta nobreza da Europa e elites
de todo o mundo como ponto de encontro social.
Almoço em restaurante local. Em hora a combinar,
regresso a Praga. Jantar e alojamento no hotel.
8º DIA PRAGA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal com
destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de
destino. FIM DA VIAGEM

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO
BUDAPESTE
• Jantar típico com música cigana.
• Visita do Parlamento.
• Passeio de barco no rio Danúbio com refeição a bordo.
PRAGA
• Espetáculo do genuíno Teatro Negro.
KARLOVY VARY
• Visita da famosa estância termal Imperial.

EUROPA

PRAGA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO conforme itinerário
VIENA • BUDAPESTE • PASSEIO DE BARCO NO DANÚBIO • BRATISLAVA • PRAGA • KARLOVY VARY
VIENA

BUDAPESTE

PRAGA

2

2

3

DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS
MARÇO

PRAGA

24

KARLOVY VARY

ABRIL

21 28

MAIO

26

JUNHO

2

9

JULHO

7

14 21 28

AGOSTO

4

11 18 25

SETEMBRO

1

8

OUTUBRO

6

VIENA

16 23 30

BUDAPESTE

15 22 29

O PREÇO INCLUI

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso garantindo
integralmente todos os serviços e visitas confirmadas. Consulte itinerário
detalhado em www.nortravel.pt Nas partidas de 24Mar, 21 e 28Abr, 16Jun e
11Ago o alojamento em Praga será no Hotel Clarion Congress ****, ou similar. Na
partida de 2Jun o alojamento em Praga será no Hotel Plaza Alta ****, ou similar.

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVID.

CRIANÇA

Mar + Abr + 29Set + Out € 1.610 € 2.010 € 1.140
Mai + Jun + Jul + Ago +
€ 1.710 € 2.060 € 1.310
1, 8, 15 e 22Set
Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída
de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço
da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS
Taxas de aviação saída do Porto € 25

BRATISLAVA

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP
Air Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1
peça de bagagem por pessoa até 23kg;
• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o
aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
• Guias locais selecionados nas visitas de Viena, Bratislava e Praga;
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Budapeste, jantar típico acompanhado de música, Parlamento de Budapeste,
passeio de barco com refeição no Danúbio, Teatro Negro e Karlovy
Vary;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Passeio de barco no Danúbio, em Budapeste;
• Espetáculo típico de Teatro Negro, em Praga;
• Serviço de bagageiros a saída dos hotéis (1 peça de bagagem por
pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).
* Seguros complementares pág. 122

VIENA
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