GUIA PRIVATIVO

PARTIDAs GARANTIDAs

VIENA IMPERIAL E BRATISLAVA
1º DIA LISBOA OU PORTO / VIENA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para
formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP Air Portugal com destino a Viena. Chegada ao aeroporto e desembarque
assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha
toda a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida.
Transporte ao Hotel Best Western Plus Amedia Wien ****
ou similar. Jantar e alojamento.

2º DIA VIENA / BRATISLAVA / VIENA
Pequeno-almoço buﬀet no hotel. Partida para a República da Eslováquia. Chegada a Bratislava, a 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 regresso a Viena. Jantar e alojamento no hotel.

3º 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

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

curiosa obra arquitetónica de Hundertwasser. De seguida, subiremos ao Palácio Belvedere para apreciar a vista dos seus jardins e
prosseguimos para a Karlsplatz, 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.
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4º DIA VIENA
Pequeno-almoço buﬀet no hotel. O Palácio de Schönbrunn imortalizado pelos seus mais famosos hóspedes, o Imperador Francisco José e sua elegante esposa Sissi, é provavelmente um dos palácios barrocos mais famosos da Europa. A visita do interior com
áudio-guias incluídos, transporta-nos numa viagem pelo quotidiano da família imperial Austríaca no século XIX e aos anos trágicos
do início do século XX. Almoço em restaurante local. Passar uma
tarde livre numa cidade como Viena, e partilhar com os locais a
lendária qualidade de vida vienense: assistir a um espetáculo de
arte equestre no centro histórico, sentar-se numa cafetaria histórica ou percorrer a pé ruas onde pairam no ar as presenças de
Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, Strauss, Liszt, Brahms, Bruckner e tantos outros. Jantar e alojamento no hotel.

VIENA

BRATISLAVA

5º DIA VIENA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque. Partida em voo
regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM
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€ 1.055

€ 1.185

€ 675

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 165 (saída de Lisboa)(sujeito a alteração). Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS
Taxa de aviação saída do Porto € 25
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Transporte em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de 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 – 7 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados nas visitas de Viena e Bratislava;
Visitas orientadas pelo guia privativo no Palácio de Schönbrunn;
Visitas e entradas conforme programa;
Seguro Multiviagens – capital de € 15.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 165 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 66
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