Circuito de 7 dias CIDADES IMPERIAIS, saídas quintas todo o ano / 47217

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

Ficha viaje

Circuito de 7 dias CIDADES IMPERIAIS, saídas quintas todo o ano

Circuito de 7 dias CIDADES IMPERIAIS. Praga - Budapeste Viena.

Noites: Praga 2. Budapeste 2. Viena 2.
●

●

●
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Um circuito concebido para passageiros que preferem conhecer os
países da Europa comodamente e sem preocupações, com uma
magníﬁca relação entre o que é pago e os serviços que recebem.
Uma grande variedade de itinerários de duração diferente para que
você possa escolher o que mais lhe convém... guias proﬁssionais
experientes, ônibus modernos e uma cuidadosa seleção de hotéis.
Viaje com a gente e tenha uma experiência inesquecível com
lembranças memoráveis.
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Resumen del viaje
●

1º Dia (Quinta) PRAGA

●

2º Dia (Sexta) PRAGA

●

3º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPESTE

●

4º Dia (Domingo) BUDAPESTE

●

5º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA

●

6º Dia (Terça) VIENA

●

7º Dia (Quarta) VIENA
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Itinerario ampliado
1º Dia (Quinta) PRAGA
Chegada ao aeroporto internacional de Praga- Ruzyne. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem
e resto do dia livre.

2º Dia (Sexta) PRAGA
Hospedagem e café da manhã. De manhã, visita a esta cidade monumental para conhecer seus
monumentos mais importantes: começando pela parte alta, admiraremos o Castelo, sede do atual
Governo do país, a Catedral de São Vito e descendo pelo pitoresco bairro de “Malá Strana” (o “lado
pequeno”), chegaremos à igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, onde se encontra o famoso Menino
Jesus de Praga. Em seguida, vamos passar pela famosa Ponte Carlos, que atravessa o rio Vltava,
para chegar ao “Stare Mesto” (a “cidade velha”) e conhecer a praça onde se encontra o famoso
relógio. Tarde livre para continuar desfrutando desta bela cidade.

3º Dia (Sábado) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPESTE (533 kms)
Café da manhã. Saída via Brno rumo a Bratislava, capital da Eslováquia. Breve parada para dar um
passeio em suas ruelas, descobrir suas famosas esculturas populares, a igreja de São Martinho e a
Porta de São Miguel. Continuação da viagem para entrar na Hungria e chegar à capital, Budapeste.
Hospedagem. Tempo livre e possibilidade de realizar a excursão opcional Budapeste Iluminada
partindo do monte Gellert, e fazer um cruzeiro no Danúbio.

4º Dia (Domingo) BUDAPESTE
Hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica nesta cidade singular, fruto da fusão das antigas
Buda e Peste em 1873. Vamos percorrer a margem do lado de Peste, com suas famosas avenidas, o
teatro da Ópera, o Parlamento Húngaro, a Sinagoga e a Basílica de Santo Estevão. Na margem de
Buda, subiremos até a colina onde fica o Palácio Real, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores,
para contemplar um belo panorama do rio Danúbio. À noite, um jantar típico húngaro será oferecido
opcionalmente, durante o qual você irá saborear a gastronomia do país, desfrutando ao mesmo
tempo das típicas danças folclóricas húngaras e zíngaras.

5º Dia (Segunda) BUDAPESTE-VIENA (250 kms)
Café da manhã. Saída para a fronteira austríaca para chegar a Viena. Hospedagem. (Possibilidade de
visitar Viena na chegada à tarde).

6º Dia (Terça) VIENA
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela antiga capital do império
Austro-Húngaro, com avenidas e edifícios espetaculares: o Palácio de Schönbrunn, a Ópera, o
Palácio Imperial, a Prefeitura, a Igreja Votiva, o Canal do Danúbio; passaremos pelo Prater com sua
Ficha generada el: 09-07-2020 12:37

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

Página 3

Circuito de 7 dias CIDADES IMPERIAIS, saídas quintas todo o ano / 47217

emblemática roda-gigante... Tarde livre e possibilidade de fazer uma excursão opcional ou, à noite,
assistir a um concerto em um dos palácios da cidade.

7º Dia (Quarta) VIENA
Café da manhã e fim de nossos serviços.

Para mais informações consultar clientes@lusoviagens.com
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Incluido
• Traslado: Chegada Praga.
• Ônibus de luxo com WI-FI gratuito.
• Guia acompanhante.
• Visita com guia local em Praga, Budapeste e Viena.
• Café da manhã buﬀet diário.
• Seguro turístico.
• Bolsa de viagem.

No Incluido
●
●
●

EXTRAS
VOOS
Supl. meia pensão (6 jantares/almoços).......................................160€

Condiciones
A LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.

Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...
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...................
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Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Despesas médicas ou cirúrgicas em decorrência de doença ou acidente:
- Espanha: 600 €
- Europa e países da costa do Mediterrâneo: 3.000 €
- Resto do mundo:3000 €
Morte ou Invalidez decorrente de acidente 24 horas 6.000 €
Roubo e danos materiais ou perda de bagagens 151 €

HOTÉIS
A categoria dos hotéis inclusos corresponde à sua classificação oficial, de acordo com a legislação
em vigor na Espanha, Portugal e Marrocos. Os quartos previstos são duplos e com banheiro
privativo. No caso em que, por qualquer razão, seja preciso fazer alguma alteração, a Operadora
reserva-se o direito de substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar. Nas
ocasiões em que só for possível a acomodação num um estabelecimento de categoria inferior, será
feito o reembolso proporcional correspondente à diferença de preços.
CONFIRMAÇÂO IMEDIATA
Graças à nossa tecnologia inovadora, sua agência de viagens através vai poder confirmar e emitir
sua documentação por meio de nosso sistema de reservas on-line. Sem imprevistos, sem
aborrecimentos e um piscar de olhos.

NOITES EXTRAS
Gostaria de prolongar sua estadia antes ou depois de um circuito? Você pode fazer isso a um
preço excelente. Planeje e acrescente noites extras à sua viagem. Aproveite ao máximo,
conhecendo o mais que puder. Disponível por meio de nosso sistema de reservas on-line.

GUIAS ACOMPANHANTES
Todos os nossos guias são selecionados entre os profissionais mais experientes e, portanto,
conhecem perfeitamente nossas rotas e nossa filosofia de atendimento ao cliente. Guia
acompanhante multilíngüe que cuidara de dar explicações durante a viagem,distribuir os quartos e
tonar a viagem agradável.
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ATENÇÕES ESPECIAIS
Descontos
Crianças: menores de 4 anos viajam grátis, desde que não ocupem assentos e dividam o quarto com
2 adultos, que devem arcar diretamente com as despesas originadas por estas crianças.
Crianças: de 4 a 7 anos, quando dividem o quarto com 2 adultos, têm direito a um desconto de 25%.
Se você tem menos de 18 anos, ou se você tem 65 anos completos, terá um desconto de 5%.
Se 3 adultos viajam juntos, dividindo o quarto, a terceira pessoa receberá uma redução de 5%.

SERVIÇOS NO DESTINO
Em cada um dos destinos mencionados neste folheto, estaremos presentes através do serviço de
nossos guias locais, guias acompanhantes e correspondentes, que colaboram connosco
regularmente.Se o destino escolhido não faz parte desta seleção, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

TRANSPORTE
Para sua comodidade, oferecemos uma moderna frota de ônibus de turismo equipados com a mais
recente tecnologia Wi-Fi, ar condicionado, janelas panorâmicas, assentos reclináveis e o máximo de
conforto e segurança, todos aprovados em conformidade com normas da União Européia.
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Hoteles
Praga
Duo P
Budapeste Novotel City P
Mercure Budapest Buda P
Viena Senator Viena P
Exe Viena P
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