Roteiro de 10 dias en AUTOCAR por Viena e Capitais do Leste saida ás segundas desde Viena / 19598

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Roteiro de 10 dias en AUTOCAR por Viena e Capitais do Leste saida
ás segundas desde Viena

Circuito de 10 dias em autocarro por Viena e Capitais do Leste
este circuito se realiza de Abril a Outubro e tem inicia e Finaliza
em Viena
Visitas a Varsóvia, Wroclaw, Czestochowa, Auschwitz, Cracóvia,
Praga, Viena, Lednice, Bratislava, Budapeste

***Circuito com Guia em Portuges***

- Lusoviagens é o seu parceiro ideal porque as Saídas são 100% garantidas, não
depende de um número mínimo de passageiros. Nunca cancelamos nenhum de nossos
circuitos.
- Nossa grande variedade de circuitos regionais, uma oportunidade imemorável para
que conheça a fundo uma região.
- Todos nossos circuitos têm de ser reservados diretamente Online e até 5 dias ANTES
do inicio do Roteiro.
- Lusoviagens Somente vende através desta pagina WEB pelo que nao estamos nas
agências convencionais.
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Resumen del viaje
01 SEG. Viena.02 TER. Viena.03 QUA. Viena Bratislava- Olomuc-Cracóvia04 QUI. Cracóvia-Auschwitz-Czestochowa-Varsóvia.05 SEX. Varsóvia.06 SÁB. Varsóvia - Wroclaw - Praga07 DOM. Praga.08 SEG. Praga-Lednice-Gyor-Budapeste.09 TER. Budapeste.10 QUA. Budapeste-Bratislava-Viena.-

A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DE NOSSOS CLIENTES É NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO E PARA
ISSO, OFERECEMOS A CADA ANO:

+ SERVIÇO

+ QUALIDADE...

Sempre à procura de mais COMODIDADE para nossos clientes:
iniciamos a viagem em um ponto do destino e o retornamos a partir de outro, para evitar
quilômetros desnecessários de estrada.

Na ASSISTÊNCIA
Estamos à sua espera no aeroporto ou hotel para sua acomodação e assistencia no inicio do seu
Roteiro.
Durante toda a viagem, você vai contar com o acompanhamento e a assistência de um de nossos
guias especializados, sempre que necessite
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Nos HOTÉIS
Fazemos uma seleção cuidadosa dos hotéis que oferecemos em todos os nossos circuitos.

Oferecemos diferentes categorias: 3* Sup, 4* e 4* Centro da Cidade, para que você possa escolher
aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

Oferecemos a melhor relação qualidade/preço.
Oferecemos o produto mais flexível, o que mais se adapta às suas necessidades.
Liberdade de escolha, por não impor o trecho aéreo pode aproveitar a melhor oferta de vôo.
Oferecemos a informação mais completa e transparente.
MINHA VIAGEM a solução lusoviagens para que a partir do momento que confirme a sua reserva
com o Pagamento possa ter em todo o momento o seu portal onde pode você verificar todos os dados
de sua viagem, desde os hotéis previstos até o itinerário e guias de viagem e diferentes cidades que
irá visitar.

Incluímos excursões e importantes valores agregados.
Buscamos sua segurança: saídas garantidas, presença de guias independente do número de
passageiros, preços definidos, telefone de emergências....
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Itinerario ampliado
01 SEG. Viena.Chegada em VIENA. Traslado ao hotel e tempo livre. Nosso guia entrará em contato no ﬁnal da tarde.
02 TER. Viena.Visita panorâmica da cidade com guia local, onde se poderá conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e grandes
parques. À noite, traslado incluído à Grinzing, bairro afastado de Viena, onde os vinhedos deram lugar a restaurantes típicos,
com ambiente alegre e festivo. l
03 QUA. Viena Bratislava- Olomuc-Cracóvia
Apenas 65 km de Viena, você encontrará BRATISLAVA, a capital da Eslováquia, esta cidade Ao lado do Danúbio tem um
núcleo histórico atraente. Depois disso, fomos para a República Tcheca. Tempo em OLOMUC para almoçar e conhecer esta
cidade Heritage of Humanidade, a segunda cidade artística da República Tcheca (depois de Praga). Continuamos nossa rota
para Polônia. Chegada a KRAKOW no ﬁnal do dia.

04 QUI. Cracóvia - Auschwitz - Czestochowa- Varsóvia
Passeio panorâmico da CRACOVIA, conhecemos o seu ruas medievais e seu palácio real. Após a hora da Almoço que
viajamos para AUSCHWITZ-BIRKENAU, conhecemos o antigo campo de concentração que lembra alguns momentos da
história de Europa. Mais tarde, em CZESTOCHOWA, visitamos o mosteiro de Jasna Gora, onde está localizado A Virgem
Negra, um lugar de peregrinação lotado. Chegada a Varsóvia no ﬁnal do dia.

05 SEX. Varsóvia Na parte da manhã, incluímos uma visita panorâmica de Varsóvia, a Cidade Velha, o Castelo Real, Monumento em memória
do Gueto judeu, o Parque Lazienki. Tarde livre.

06 SAB. Varsóvia - Wroclaw - Praga.Saída antecipada para a região da Silésia, WROCLAW, cidade histórica de grande beleza ao lado de rio Oder, destaca seu
mercado. Tempo para almoçar À tarde, viajamos para a República Checa. Chegada no ﬁnal da tarde para PRAGA.

07 DOM. Praga.Pela manhã, visita panorâmica da cidade que é considerada uma das mais belas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a
Praça da Prefeitura e a bela Ponte de São Carlos. Finalização do dia com um passeio noturno pelo centro da cidade, onde se
encontram muitas cervejarias tradicionais. l
08 SEG. Praga-Lednice-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. l.
09 TER. Budapeste.-

Nós incluímos um passeio panorâmico da cidade cruzada pelo Danúbio. Vamos visitar "Buda" com é
a cidade velha e "Pest" com suas
áreas comerciais. Você pode desfrutar do charme da cidade deDanúbio. Dependendo do
desenvolvimento do dia e hora À noite, o passeio panorâmico em alguns será realizada na segundafeira após a chegada a Budapeste. Tarde livre.
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10 QUA. Budapeste-Bratislava-Viena.Saída no início da manhã rumo à capital da Eslováquia. Tempo para conhecer Bratislava, cidade às margens do rio Danúbio
que possui um atrativo centro histórico. Tempo para conhecer a cidade e almoçar. Após o almoço, viagem rumo à Áustria.
Chegada em Viena no início da tarde. Fim da viagem.
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Incluido
●

●
●
●

Circuito em ônibus com guia seguro básico de viagem, café da manhã tipo Buffet e maleteiro (1
bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).
Traslado de chegada.
Visita Panorâmica em Viena, Praga, Cracóvia, Varsóvia e Budapeste.
Traslado Nocturno: Bairro do Ayuntamiento em Viena, Centro histórico de Praga e zona pedonal
em Budapest.

No Incluido
Extras

SUPLEMENTO OPCIONAL - 144 eur
Refeições ---Este suplemento inclui um total de 6 refeições nos lugares indicados com Almoço; l
Jantar.

Condiciones
SERVIÇO

Sorrir libera as endorfinas, gera simpatia e nos faz sentir muito mais livres. O “Sorriso” é uma
característica exclusiva de nosso serviço que faz com que o índice de satisfação de nossos clientes
atinja um nível altamente positivo.
Há mais de quatro décadas recebemos pessoas como você, que confiam no serviço de uma
companhia que tem como objetivo fazer que seus clientes voltem para casa felizes e satisfeitos.
Quatro décadas de experiência que estendem a mão ao nosso único protagonista: você.
Nossos circuitos pela Europa são comercializados somente na América Latina, o que nos permite
adaptar o ambiente da viagem ao seu gosto, feito do seu jeito, especialmente para você.
Entre os diversos objetivos da Lusoviajes, um dos mais importantes é oferecer a máxima qualidade a
um preço imbatível. Desta forma, você vai desfrutar ainda mais da experiência.
Milhões de passageiros já viveram a experiência Lusoviajes em algum de nossos circuitos. E todos
com a confiança e a tranquilidade de viajar com uma companhia líder, capaz de transformar seus
sonhos em realidade.
Quando uma pessoa decide viajar com a Lusoviajes, sabe que não vai ter férias como outras
quaisquer, mas sim uma experiência única e completa. Talvez por isso a maioria repita. Na
Lusoviajes, nunca dizemos “adeus”, dizemos “até logo!”.
Se você decidiu viajar por terra, encontrará a melhor opção entre nossos CIRCUITO S. Oferecemos
uma grande variedade de atraentes roteiros com diferentes níveis de preço, para que você possa
desfrutar ao máximo dos mais belos recantos de nossa antiga e bela Europa. Também podemos unir
CIRCUITO & CRUZEIRO, e oferecer ambas as viagens. Uma possibilidade que você só vai poder
viver com a Lusoviajes. Circuitos pela Espanha e pela Europa, além de Cruzeiros combinados e com
todos os serviços coordenados para garantir a você FÉRIAS IDEAIS.

Além Disso...
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ASSISTÊNCIA 24 HORAS .....................
A Lusoviagens coloca à disposição dos seus clientes 24 horas por dia para uso exclusivo durante os
dias de viagem:
SEGURO DE VIAGEM...................
Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Por acidente ou doença até 901 €
Por morte acidental até 1.002 €
Por furto de bagagem até 120 €

DESCONTOS
Reserva antecipada
Economize até mais de 100 $ Ao reservar e quitar a viagem com mais de 60 dias antes da data de
saída do circuito. Consulte em cada itinerário o desconto de venda antecipada.

MAIORES DE 65 ANOS

Desconto de 5% Nossos clientes com idade acima de 65 anos se beneficiarão de um desconto de 5%
sobre o preço de todos os nossos circuitos, exceto aqueles que incluem tarifas de trem ou avião.

TERCEiRA pessoa

Desconto de 5% Na maioria dos nossos circuitos, é possível viajar uma terceira pessoa, dividindo um
quarto duplo, com um desconto de 5% sobre o preço do circuito. crianças
GRÁTIS até 23 meses, sem direito a assento. Os pais devem pagar diretamente ao hotel as possíveis
despesas de berço ou alimentação que possam surgir. Nos combinados “Circuito & Cruzeiro” e nos
“Cruzeiros” não é permitido viajar com bebês de menos de 6 meses, devido à falta de meios técnicos
e sanitários necessários para uma correta assistência médica a bordo em caso de
emergência. Desconto de 25% para crianças de 2 a 11 anos, sobre o preço do circuito, viajando na
companhia de dois adultos e dividindo o mesmo quarto. Os descontos especiais para crianças são
diferentes nos combinados “Circuitos & Cruzeiros“: consulte cada programa.

QUARTO DUPLO A DIVIDIR
Garantido e sem suplemento Se você estiver viajando sozinho/a, mas deseja compartilhar um quarto
duplo com outra pessoa do mesmo sexo, nós garantimos essa possibilidade. Confirmação garantida
em até sete dias da data de início da viagem. Você pagará o suplemento individual somente no caso
de não aceitar dividir o quarto com a pessoa proposta por nós, sem nenhuma penalização adicional.

MONOPARENTAIS
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Para todos os tipos de família. Como novidade este ano, temos vantagens especiais para que todas
as famílias possam passar férias perfeitas. Agora as famílias monoparentais, formadas por um
familiar direto adulto e uma criança sob sua responsabilidade, poderão se acomodar em um quarto
duplo mantendo os preços vantajosos oferecidos às crianças.

NOTA : Os descontos se aplicam aos circuitos pela Europa Séries Econômica, Turística, Clássica, e
Espanha, Portugal e Marrocos. Os descontos por idade se aplicam em função da idade do passageiro
na data de início do circuito. No momento da reserva ou no início da viagem, nossa equipe poderá
solicitar documentação que comprove a aplicação do desconto.
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Hoteles
Hotéis Previstos
Viena: Courtyard Marriot Wien Schoenbrunn (****), Rainers Hotel Vienna (****), Hotel Leonardo
(****);
Cracovia: Wyspianski (***), Effect Express Cracovia (***), Hampton By Hilton Krakow (****);
Varsovia: Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre (****), Novotel Centrum (***), Novotel Airport
(****);
Praga: Diplomat (****), Corinthia Prague (*****), Clarion Congress (****);
Budapest: Hotel Danubius Health Spa Resort Helia (****), Danubius Grand Hotel Margitsziget (****),
Mercure Budapest Korona (****);
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