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PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Berlim
Chegada no aeroporto de Berlim, recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e jantar. À noite, 
incluímos um passeio aos centros da vida noturna de Berlim, o novo e o antigo – a Potsdamer Platz e o 
bairro judeu. 

NOTA IMPORTANTE: De modo a podermos garantir todos os serviços, a chegada a Berlim deverá ocorrer 
antes das 17h.

2º Dia - Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para os seus principais monumentos, avenidas e 
praças, tais como: Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), e partes do famoso Muro de Berlim 
(construído pelos alemães de Leste, que separava não só as duas cidades, como todo um sistema 
econômico e político). Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e Católica, a ilha dos Museus, com 
a Galeria Nacional e o Museu Pergamon, a avenida Unter den Linden, principal artéria de Berlim Leste ao 
longo da qual se erguem vários imponentes edifícios, entre os quais a Universidade Humboldt, o Teatro 
da Ópera, as Portas de Brandenburgo (arco triunfal erguido no séc. XVIII) e o Reichstag (atual parlamento 
alemão recentemente restaurado). A Kurfürstendamm, na parte ocidental, descrita pelo romancista 
americano Thomas Wolf como “o café mais comprido da Europa”, é o centro de comércio e 
entretenimento da cidade. Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. 
Hospedagem e jantar no hotel.

3º Dia - Berlim > Dresden > Praga
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Dresden, capital do Estado da Saxônia. Tempo livre 
para admirar os jardins do magní�co Palácio Zwinger, e o famoso mosaico do “Cortejo dos Príncipes”. 
Almoço em restaurante local. Continuação da viagem para Praga, conhecida como a cidade das “Cem 
Torres”. Hospedagem e jantar no hotel.

4º Dia - Praga
Após o café da manhã, início da visita de cidade, passeio com visita da Igreja de Nossa Senhora do 
Loreto. Seguimos para a colina do Castelo, admirando o Palácio Real e a Catedral de São Vito, Basílica 
São Jorge, a Rua do Ouro, o Palácio Real e os jardins do Palácio de Wallenstein. Almoço em restaurante 
local. Pela tarde continuamos nossa visita que inclui a Igreja do Menino Jesus de Praga (entrada), a 
célebre Ponte de Carlos IV e a Praça Velha, onde se encontra o célebre Relógio Astronômico. À noite, 
assistiremos a um espetáculo de Teatro Negro e jantar em um dos elegantes restaurantes “Art Deco” da 
cidade.

5º Dia - Praga > Bratislava > Budapeste
Café da manhã. Em hora a combinar, continuação da viagem passando do lado de Brno, cidade perto da 
qual se travou em 1805 a importante Batalha de Austerlitz, com vitória de Napoleão Bonaparte. 
Prosseguimento para Bratislava, capital da Eslováquia. Passeio a pé pela cidade, que se situa nas 
margens do Danúbio. Almoço. Tempo livre. Pela tarde, continuação entrando na Hungria, para 
Budapeste, denominada “a pérola do Danúbio”. Jantar e hospedagem no hotel. À noite, faremos um 
passeio pela cidade iluminada com parada num dos mirantes de Buda.

6º Dia - Budapeste > Viena
Café da manhã e início da visita panorâmica desta antiga capital do Império Austro - Húngaro, 
percorrendo os pontos de maior interesse turístico: Praça dos Heróis, Parlamento, Ponte das Correntes, 
Palácio Real, colina do Castelo, Bastião dos Pescadores, Igreja do Rei Matias. Ao �nal da manhã, visita ao 
interior do sumptuoso Parlamento húngaro seguido de almoço a bordo de cruzeiro no rio Danúbio. De 
tarde viagem em direção a Viena, “capital da música”. Jantar e hospedagem no hotel.

7º Dia - Viena
Café da manhã e saída para visita da capital mais musical da Europa, a cidade de Strauss. Percorreremos 
em ônibus a Ringstrasse, verdadeiro museu a céu aberto, com um impressionante conjunto de 
monumentos, tais como: a Ópera, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. Continuação para o Palácio 
Belvedere e parada para admirar os belíssimos jardins. Em seguida, breve passeio a pé começando na 
Praça Albertina, passando no complexo do HoÈurg – palácio de Inverno da família real austríaca – e 
terminando junto dos edifícios dos museus de Arte e de Ciências Naturais. Por �m, parada para admirar 
a arquitetura moderna de Viena contemplando os famosos edifícios de Hundertwasser. Almoço. Tarde 
livre para atividades ou visitas de gosto pessoal. À noite assistiremos a um concerto de valsas num dos 

palácios mais bonitos da cidade seguido de jantar tradicional na aldeia vinícola de Grinzing, com música 
e muita alegria. Hospedagem.

8º Dia - Saída de Viena
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante todo o circuito, por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Berlim, Praga, Budapeste e Viena;
Outras cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Dresden e Bratislava;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Igreja de Nossa Senhora do Loreto, 
Castelo de Praga, Catedral de São Vito, Basílica de São Jorge, Jardins de Wallenstein e Igreja do Menino 
Jesus de Praga;
Passeio noturno em Berlim;
Espetáculo de Teatro Negro;
Cruzeiro no Danúbio e visita do Parlamento (sempre que não haja sessões parlamentares);
Passeio noturno por Budapeste;
Concerto de valsas em Viena.

NÃO INCLUI

A refeição não inclui bebidas. Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos 
(item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Berlim: Maritim Proarte Hotel Berlin
Praga: Royal Prague
Budapeste: Novotel Budapest Centrum
Viena: Arcotel Wimberger

DATAS

2019 – Saídas em 11 e 25 de maio; 8 e 22 de junho; 6 e 20 de julho; 3, 17 e 31 de agosto; 14 e 28 de 
setembro; 12 de outubro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis e ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Berlim
Chegada no aeroporto de Berlim, recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e jantar. À noite, 
incluímos um passeio aos centros da vida noturna de Berlim, o novo e o antigo – a Potsdamer Platz e o 
bairro judeu. 

NOTA IMPORTANTE: De modo a podermos garantir todos os serviços, a chegada a Berlim deverá ocorrer 
antes das 17h.

2º Dia - Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para os seus principais monumentos, avenidas e 
praças, tais como: Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), e partes do famoso Muro de Berlim 
(construído pelos alemães de Leste, que separava não só as duas cidades, como todo um sistema 
econômico e político). Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e Católica, a ilha dos Museus, com 
a Galeria Nacional e o Museu Pergamon, a avenida Unter den Linden, principal artéria de Berlim Leste ao 
longo da qual se erguem vários imponentes edifícios, entre os quais a Universidade Humboldt, o Teatro 
da Ópera, as Portas de Brandenburgo (arco triunfal erguido no séc. XVIII) e o Reichstag (atual parlamento 
alemão recentemente restaurado). A Kurfürstendamm, na parte ocidental, descrita pelo romancista 
americano Thomas Wolf como “o café mais comprido da Europa”, é o centro de comércio e 
entretenimento da cidade. Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. 
Hospedagem e jantar no hotel.

3º Dia - Berlim > Dresden > Praga
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Dresden, capital do Estado da Saxônia. Tempo livre 
para admirar os jardins do magní�co Palácio Zwinger, e o famoso mosaico do “Cortejo dos Príncipes”. 
Almoço em restaurante local. Continuação da viagem para Praga, conhecida como a cidade das “Cem 
Torres”. Hospedagem e jantar no hotel.

4º Dia - Praga
Após o café da manhã, início da visita de cidade, passeio com visita da Igreja de Nossa Senhora do 
Loreto. Seguimos para a colina do Castelo, admirando o Palácio Real e a Catedral de São Vito, Basílica 
São Jorge, a Rua do Ouro, o Palácio Real e os jardins do Palácio de Wallenstein. Almoço em restaurante 
local. Pela tarde continuamos nossa visita que inclui a Igreja do Menino Jesus de Praga (entrada), a 
célebre Ponte de Carlos IV e a Praça Velha, onde se encontra o célebre Relógio Astronômico. À noite, 
assistiremos a um espetáculo de Teatro Negro e jantar em um dos elegantes restaurantes “Art Deco” da 
cidade.

5º Dia - Praga > Bratislava > Budapeste
Café da manhã. Em hora a combinar, continuação da viagem passando do lado de Brno, cidade perto da 
qual se travou em 1805 a importante Batalha de Austerlitz, com vitória de Napoleão Bonaparte. 
Prosseguimento para Bratislava, capital da Eslováquia. Passeio a pé pela cidade, que se situa nas 
margens do Danúbio. Almoço. Tempo livre. Pela tarde, continuação entrando na Hungria, para 
Budapeste, denominada “a pérola do Danúbio”. Jantar e hospedagem no hotel. À noite, faremos um 
passeio pela cidade iluminada com parada num dos mirantes de Buda.

6º Dia - Budapeste > Viena
Café da manhã e início da visita panorâmica desta antiga capital do Império Austro - Húngaro, 
percorrendo os pontos de maior interesse turístico: Praça dos Heróis, Parlamento, Ponte das Correntes, 
Palácio Real, colina do Castelo, Bastião dos Pescadores, Igreja do Rei Matias. Ao �nal da manhã, visita ao 
interior do sumptuoso Parlamento húngaro seguido de almoço a bordo de cruzeiro no rio Danúbio. De 
tarde viagem em direção a Viena, “capital da música”. Jantar e hospedagem no hotel.

7º Dia - Viena
Café da manhã e saída para visita da capital mais musical da Europa, a cidade de Strauss. Percorreremos 
em ônibus a Ringstrasse, verdadeiro museu a céu aberto, com um impressionante conjunto de 
monumentos, tais como: a Ópera, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. Continuação para o Palácio 
Belvedere e parada para admirar os belíssimos jardins. Em seguida, breve passeio a pé começando na 
Praça Albertina, passando no complexo do HoÈurg – palácio de Inverno da família real austríaca – e 
terminando junto dos edifícios dos museus de Arte e de Ciências Naturais. Por �m, parada para admirar 
a arquitetura moderna de Viena contemplando os famosos edifícios de Hundertwasser. Almoço. Tarde 
livre para atividades ou visitas de gosto pessoal. À noite assistiremos a um concerto de valsas num dos 

palácios mais bonitos da cidade seguido de jantar tradicional na aldeia vinícola de Grinzing, com música 
e muita alegria. Hospedagem.

8º Dia - Saída de Viena
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante todo o circuito, por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Berlim, Praga, Budapeste e Viena;
Outras cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Dresden e Bratislava;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Igreja de Nossa Senhora do Loreto, 
Castelo de Praga, Catedral de São Vito, Basílica de São Jorge, Jardins de Wallenstein e Igreja do Menino 
Jesus de Praga;
Passeio noturno em Berlim;
Espetáculo de Teatro Negro;
Cruzeiro no Danúbio e visita do Parlamento (sempre que não haja sessões parlamentares);
Passeio noturno por Budapeste;
Concerto de valsas em Viena.

NÃO INCLUI

A refeição não inclui bebidas. Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos 
(item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Berlim: Maritim Proarte Hotel Berlin
Praga: Royal Prague
Budapeste: Novotel Budapest Centrum
Viena: Arcotel Wimberger

DATAS

2019 – Saídas em 11 e 25 de maio; 8 e 22 de junho; 6 e 20 de julho; 3, 17 e 31 de agosto; 14 e 28 de 
setembro; 12 de outubro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis e ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Berlim
Chegada no aeroporto de Berlim, recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e jantar. À noite, 
incluímos um passeio aos centros da vida noturna de Berlim, o novo e o antigo – a Potsdamer Platz e o 
bairro judeu. 

NOTA IMPORTANTE: De modo a podermos garantir todos os serviços, a chegada a Berlim deverá ocorrer 
antes das 17h.

2º Dia - Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para os seus principais monumentos, avenidas e 
praças, tais como: Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), e partes do famoso Muro de Berlim 
(construído pelos alemães de Leste, que separava não só as duas cidades, como todo um sistema 
econômico e político). Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e Católica, a ilha dos Museus, com 
a Galeria Nacional e o Museu Pergamon, a avenida Unter den Linden, principal artéria de Berlim Leste ao 
longo da qual se erguem vários imponentes edifícios, entre os quais a Universidade Humboldt, o Teatro 
da Ópera, as Portas de Brandenburgo (arco triunfal erguido no séc. XVIII) e o Reichstag (atual parlamento 
alemão recentemente restaurado). A Kurfürstendamm, na parte ocidental, descrita pelo romancista 
americano Thomas Wolf como “o café mais comprido da Europa”, é o centro de comércio e 
entretenimento da cidade. Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. 
Hospedagem e jantar no hotel.

3º Dia - Berlim > Dresden > Praga
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Dresden, capital do Estado da Saxônia. Tempo livre 
para admirar os jardins do magní�co Palácio Zwinger, e o famoso mosaico do “Cortejo dos Príncipes”. 
Almoço em restaurante local. Continuação da viagem para Praga, conhecida como a cidade das “Cem 
Torres”. Hospedagem e jantar no hotel.

4º Dia - Praga
Após o café da manhã, início da visita de cidade, passeio com visita da Igreja de Nossa Senhora do 
Loreto. Seguimos para a colina do Castelo, admirando o Palácio Real e a Catedral de São Vito, Basílica 
São Jorge, a Rua do Ouro, o Palácio Real e os jardins do Palácio de Wallenstein. Almoço em restaurante 
local. Pela tarde continuamos nossa visita que inclui a Igreja do Menino Jesus de Praga (entrada), a 
célebre Ponte de Carlos IV e a Praça Velha, onde se encontra o célebre Relógio Astronômico. À noite, 
assistiremos a um espetáculo de Teatro Negro e jantar em um dos elegantes restaurantes “Art Deco” da 
cidade.

5º Dia - Praga > Bratislava > Budapeste
Café da manhã. Em hora a combinar, continuação da viagem passando do lado de Brno, cidade perto da 
qual se travou em 1805 a importante Batalha de Austerlitz, com vitória de Napoleão Bonaparte. 
Prosseguimento para Bratislava, capital da Eslováquia. Passeio a pé pela cidade, que se situa nas 
margens do Danúbio. Almoço. Tempo livre. Pela tarde, continuação entrando na Hungria, para 
Budapeste, denominada “a pérola do Danúbio”. Jantar e hospedagem no hotel. À noite, faremos um 
passeio pela cidade iluminada com parada num dos mirantes de Buda.

6º Dia - Budapeste > Viena
Café da manhã e início da visita panorâmica desta antiga capital do Império Austro - Húngaro, 
percorrendo os pontos de maior interesse turístico: Praça dos Heróis, Parlamento, Ponte das Correntes, 
Palácio Real, colina do Castelo, Bastião dos Pescadores, Igreja do Rei Matias. Ao �nal da manhã, visita ao 
interior do sumptuoso Parlamento húngaro seguido de almoço a bordo de cruzeiro no rio Danúbio. De 
tarde viagem em direção a Viena, “capital da música”. Jantar e hospedagem no hotel.

7º Dia - Viena
Café da manhã e saída para visita da capital mais musical da Europa, a cidade de Strauss. Percorreremos 
em ônibus a Ringstrasse, verdadeiro museu a céu aberto, com um impressionante conjunto de 
monumentos, tais como: a Ópera, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. Continuação para o Palácio 
Belvedere e parada para admirar os belíssimos jardins. Em seguida, breve passeio a pé começando na 
Praça Albertina, passando no complexo do HoÈurg – palácio de Inverno da família real austríaca – e 
terminando junto dos edifícios dos museus de Arte e de Ciências Naturais. Por �m, parada para admirar 
a arquitetura moderna de Viena contemplando os famosos edifícios de Hundertwasser. Almoço. Tarde 
livre para atividades ou visitas de gosto pessoal. À noite assistiremos a um concerto de valsas num dos 

palácios mais bonitos da cidade seguido de jantar tradicional na aldeia vinícola de Grinzing, com música 
e muita alegria. Hospedagem.

8º Dia - Saída de Viena
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante todo o circuito, por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Berlim, Praga, Budapeste e Viena;
Outras cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Dresden e Bratislava;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Igreja de Nossa Senhora do Loreto, 
Castelo de Praga, Catedral de São Vito, Basílica de São Jorge, Jardins de Wallenstein e Igreja do Menino 
Jesus de Praga;
Passeio noturno em Berlim;
Espetáculo de Teatro Negro;
Cruzeiro no Danúbio e visita do Parlamento (sempre que não haja sessões parlamentares);
Passeio noturno por Budapeste;
Concerto de valsas em Viena.

NÃO INCLUI

A refeição não inclui bebidas. Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos 
(item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Berlim: Maritim Proarte Hotel Berlin
Praga: Royal Prague
Budapeste: Novotel Budapest Centrum
Viena: Arcotel Wimberger

DATAS

2019 – Saídas em 11 e 25 de maio; 8 e 22 de junho; 6 e 20 de julho; 3, 17 e 31 de agosto; 14 e 28 de 
setembro; 12 de outubro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis e ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

Período

Junho, julho, agosto e outubro de 2019

Maio e setembro de 2019

Preços por pessoa (parte terrestre)

Apartamento duplo

€ 1.695

€ 1.770

Suplemento individual

€ 505

€ 505

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.


