CIRCUITO 18 DIAS em AUTOCARRO pelo Leste Europeu inicio em BUDAPEST / 19608

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

Ficha viaje

CIRCUITO 18 DIAS em AUTOCARRO pelo Leste Europeu inicio em
BUDAPEST

Oferta de Circuito em Autocarro com saída a segunda desde
BUDAPESTE para 18 dias de Circuito pelas cidades de Wroclaw,
Varsóvia, Cracóvia, Praga, Budapeste, Viena, Bratislava, Split,
Dubrovnik, Sarajevo, Veneza, Lujbiana ,Zagreb e Opatija,
***VALIDO NOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO***
●

●

●

●

Ficha generada el: 01-12-2021 01:16

- 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.

desde: https://www.lusoviagens.com/
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Resumen del viaje
01 SEG. Budapeste
02 TER. Budapeste.03 QUA. Budapeste- Bratislava- Olomuc- Cracóvia
04 QUI. Cracóvia - Auschwitz - Czestochowa- Varsóvia
05 SEX. Varsóvia06 SAB. Varsóvia - Wroclaw - Praga.07 DOM. Praga
08 SEG. Praga - Cesky Krumlov - Durstein- Viena.09 TER. Viena
10 QUA. Viena - Maribor - Zagreb.11 QUI. Zagreb- Slavonsky- Maglaj- Sarajevo.12 SEX. Sarajevo- Mostar- Medjugorje- Kravice - Dubrovnik.13 SAB. Dubrovnik.14 DOM. Dubrovnik-Split.15 SEG. Split- Plitvice- Opatija.16 TER. Opatija- Postjona- Bled- Ljubjiana.17 QUA. Ljubjiana - Veneza.18 QUI. Veneza.-
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Itinerario ampliado
01 SEG. Budapest l
Chegada em BUDAPEST, traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá informações para o início do
seu circuito no tarde, ou através dos sinais de informação localizados na recepção do hotel. Na
transferência da noite para a área pedestre cheia de pequenos restaurantes típico, muitos com
música.
Nota: devido à celebração do Campeonato Mundial de Natação que terá lugar em Budapeste entre
15 de julho e 15 Agosto, devido às dificuldades do hotel, a acomodação pode ser seja encontrado nos
arredores desta cidade.

02 TER. Budapeste.Nós incluímos um passeio panorâmico da cidade cruzada pelo Danúbio. Visitaremos "Buda" com a
sua cidade velha e "Pest" com suas áreas comerciais. Pode desfrutar do charme da cidade do
Danúbio. Dependendo da desenvolvimento do dia e hora da noite, a visita panorâmica Em algumas
ocasiões, será realizada na segunda-feira após a chegada a Budapeste. Tarde livre.

03 QUA. Budapeste- Bratislava- Olomuc- Cracóvia
Saímos cedo de Budapeste. Uma caminhada e um café em BRATISLAVA, a capital da Eslováquia,
cidade em conjunto para o Danúbio. Depois disso, fomos para a República Tcheca. OLOMUC Hora
de almoçar e conhecer esta cidade Património da Humanidade, segunda cidade da arte da República
Tcheca. Continuamos nossa rota para a Polônia. Chegada em CRACOW no final do dia.

04 QUI. Cracóvia - Auschwitz - Czestochowa- Varsóvia
Passeio panorâmico da CRACOVIA, conhecemos suas ruas e o seu palácio real. Depois do almoço
viajamos para AUSCHWITZ-BIRKENAU, conhecemos o antigo campo de concentração que nos
lembra de certos momentos da história da Europa. Posteriormente Em CZESTOCHOWA, visitamos o
Mosteiro de Jasna Gora, onde a Virgem negra está localizada, lugar de peregrinação muito ocupada.
Chegada em Varsóvia no fim do dia.

05 SEX. Varsóvia.- z
Na parte da manhã, incluímos um passeio panorâmico de Varsóvia, a cidade velha, o castelo real, o
monumento em memória do gueto judeu, Lazienki Park. Tarde grátis.

06 SAB. Varsóvia - Wroclaw - Praga.Saída antecipada para a região da Silésia, WROCLAW, Cidade histórica de grande beleza ao lado do
rio Oder, seu mercado. Hora para o almoço. Por À tarde, viajamos para a República Tcheca. Chegada
em No final da tarde para PRAGA.
Ficha generada el: 01-12-2021 01:16

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 3

CIRCUITO 18 DIAS em AUTOCARRO pelo Leste Europeu inicio em BUDAPEST / 19608

07 DOM. Praga
De manhã, incluímos uma visita panorâmica de esta cidade, uma das mais belas da Europa, onde
enfatizam o Castelo, a Praça da Câmara Municipal e a bela ponte de Charles. Terminamos o dia com
uma transferência durante a noite para o centro da cidade, coloque no muitas cervejarias
tradicionais estão localizadas onde você pode jantar.

08 SEG. Praga - Cesky Krumlov - Durstein- Viena.- z
Saímos de manhã em Praga, viajamos para CESKY KRUMLOV, bela cidade medieval pequena, em
um canyon e cercado por suas paredes. Hora para caminhar e almoçar. No início da tarde, partimos
Para a Áustria, paramos em DURSTEIN, Vila muito pitoresca nas margens do Danúbio, onde preso
Ricardo Corazón de León. (Durante os meses inverno, de novembro a março, isso não será visitado
população para chegar à noite e não tem atividade nem recursos turísticos nesse período). Seguindo
O Danúbio continuou a VIENA, a capital austríaca; chegada no final da tarde.

09 TER. Viena
Na parte da manhã, incluímos um passeio panorâmico da cidade; Você conhecerá suas avenidas
majestosas, é belos palácios, seus excelentes parques, seu centro história. À noite, incluímos uma
transferência para a praça A Câmara Municipal, você pode desfrutar da iluminação e da vida
noturna das ruas vizinhas.

10 QUA. Viena - Maribor - Zagreb.Saímos de Viena, estágio de grande beleza cênica. Nós viajamos entre altas montanhas para a
Eslovênia. Breve Pare em MARIBOR, uma caminhada ao lado da catedral e a castelo Depois disso,
fomos para a Croácia. ZAGREB, chegada na hora do almoço. À tarde, incluímos a visita com um guia
local, podemos admirar seus dois colinas, a cidade alta e os novos bairros da capital Croata. Jantar
incluído.

11 QUI. Zagreb- Slavonsky- Maglaj- Sarajevo.Deixaremos a primeira coisa pela manhã; nós viajamos para a Bósnia. Uma parada para um café em
SLAVONSKY BROD, cidade fronteiriça nas margens do rio Sava. Formalidades fronteira (pode ser
longa) e entrada na Bósnia. O as áreas fronteiriças têm memórias tristes do conflito dos anos
noventa. MAGLAJ, uma caminhada por esta cidade Bósnio. Hora para o almoço. Continuação para
SARAJEVO, chegando no meio da tarde. Passeio turístico com guia local desta cidade de forte
influência turca: suas mesquitas, suas madrasas, seus bazares ativos. Também sabemos o túnel da
vida que salvou a cidade durante o cerco durante a guerra. Jantar incluído.

Nota: Em alguns casos, a visita ao Túnel da Vida irá realizar na sexta-feira.

12 SEX. Sarajevo- Mostar- Medjugorje- Kravice - Dubrovnik.Ficha generada el: 01-12-2021 01:16
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Outra etapa emocionante de grande beleza cênica. Entre os vales profundos, viajamos para
MOSTAR, com o seu belo centro histórico e sua ponte de pedra que separa os ortodoxos,
muçulmanos e Católico. Depois do almoço, paramos em MEDJUGORGE, Lugar ao qual vêm milhares
de peregrinos católicos. Continuamos em direção a KRAVICE, vamos parar em seu magníficas
cachoeiras. Continuação para a Croácia. Formalidades borda (pode ser longa). DUBROVNIK,
chegada no final do dia, (acomodação em um ponto costeiro a cidade). Jantar incluído.

13 SAB. Dubrovnik.Na parte da manhã, incluímos um passeio panorâmico de Dubrovnik com guia local; não temos
dúvida em uma das cidades mais bonitas da Europa: pendurada em uma rocha, cercada por paredes,
banhada pelo mar Adriático, o seu centro histórico intacto é um jóia do patrimônio arquitetônico
mundial. Na visita incluiu as entradas ao mosteiro franciscano que detém a farmácia mais antiga da
Europa; a Catedral de Dubrovnik e do Palácio de Sponza. Nós também incluímos Escalar um
teleférico que nos permita admirar o fantástico vista sobre a cidade e as ilhas vizinhas. Tarde grátis.
Retorne no final da tarde para o nosso hotel. Jantar incluído.

14 DOM. Dubrovnik-Split.Nós iremos na manhã seguinte à costa croata, cenário espetacular de ilhas no mar. Chegada para
SPLIT ao meio dia. Nós incluímos visitas guiadas site que inclui a entrada ao Palácio de Diocleciano.
Conhecemos o imenso palácio da época romana, o labirinto de becos do centro, as vistas sobre o
mar. Jantar incluído.

15 SEG. Split- Plitvice- Opatija.Nós viajamos para o interior da Croácia, belas paisagens de colinas antes de chegar ao PARQUE
NACIONAL THE LAKES OF PLITVICE, declarado Património Mundial pela UNESCO; entrada ao
parque (com direito para usar barcos no lago e no trem) onde admirar seus lagos e cachoeiras;
caminhará pelos seus caminhos e levará os barcos que atravessam as águas destes lagos. Após o
almoço, viajamos novamente em direção à costa, ao norte da Croácia. OPATIJA, cena incluído e
alojamento nesta estância balnear com ótima atmosfera.

16 TER. Opatija- Postjona- Bled- Ljubjiana.Nós entramos na Eslovênia. Viajamos para POSTJONA, um das cavernas mais importantes do mundo
são visitadas parcialmente em um trem. Depois disso, sabemos BLED bela cidade postal, ao lado de
um Lago em que se encontra um ilhéu na torre do sino um mosteiro, ao pé de um castelo medieval.
Nós incluímos uma viagem de barco no lago de Bled visitando o islita do mosteiro. Continuação para
a capital da Eslovênia. LJUBJIANALlegada e visita com o guia local do pequena capital da Eslovênia,
bela cidade da Europa Central. Jantar incluído.

Nota: Durante o inverno, para fazer a visita de Ljubjiana à luz solar, pode ser realizada antes da
Saia em direção a Maribor.
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17 QUA. Ljubjiana - Veneza.Manhã livre. Hora de almoçar e caminhar Bom centro desta pequena capital. Pela tarde viajamos
para o Mar Adriático, passamos para a Itália. VENEZA, chegada no final da tarde. Alojamento na
área Mestre.

18 QUI. Veneza.De manhã, incluímos uma transferência de barco e um Visita aos canais da cidade. Fim da nossa
serviços.
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Incluido
●

Circuito em ônibus com guia falando espanhol,

●

Seguro básico de viagem,

●

Café da manhã tipo Buffet e maleteiro (1 bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).

●

Traslado de chegada.

●

Barco: pelo lago em Bled, Tronchetto / San Marcos / Tronchetto em Veneza.

●

●

●

●

Passeio panorâmico: Budapeste, Cracóvia,Varsóvia, Praga, Viena, Sarajevo, Dubrovnik, Split,
Ljubjiana, Veneza.
Traslado noturno: centro histórico de Budapeste. Varsóvia: centro histórico de Praga, Praça da
Câmara Municipal de Viena
Entradas: túnel da vida em Sarajevo, Kravice Falls, Mosteiro Franciscano; Visita à Catedral de
Dubrovnik e ao Palácio de Sponza; Passeio no teleférico em Dubrovnik, Palácio de Diocleciano em
Split, Parque Nacional dos Lagos inclui o uso de barcos e trem pequeno, Cavernas de Postjona,
fábrica de vidro de Murano em Veneza.
Almoços ou Jantares Incluídos em: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija,
Ljubjiana.

No Incluido
●

EXTRAS

SUPLEMENTO OPCIONAL - 168 eur por pessoa
●

Refeições ---Este suplemento inclui um total de 7 refeições nos lugares indicados com Almoço; l Jantar.
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Hoteles
Hotéis Previstos
Budapest: Mercure Budapest Korona (****), Danubius Health Spa Resort Margitsziget (****), Hotel
Danubius Health Spa Resort Helia (****);
Cracovia: Wyspianski (***), Effect Express Cracovia (***), Hampton By Hilton Krakow (****);
Varsovia: Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre (****), Novotel Centrum (***), Novotel
Airport (****);
Praga: Clarion Congress (****), Diplomat (****), Corinthia Prague (*****);
Viena: Rainers Hotel Vienna (****), Hotel Leonardo (****), Exe Vienna (****);
Zagreb: Internacional (****), Arcotel Allegra (****);
Sarajevo: Hollywood (****); Dubrovnik: Valamar Argosy Hotel (****), Valamar Lacroma Dubrovnik
Hotel (****);
Split: President (****), Hotel Atrium (*****), Katarina (****);
Opatija: Grand Adriatic (****);
Ljubjiana: Park Ljubljana-Urban & Green (***), Mhotel (***);
Venecia: Elite (****), Russott (****), Holiday Inn Marghera (****);
Ou Similares...
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