
 

 

 “BUDAPESTE, PRAGA E VIENA” 
(BUDAPESTE, BRATISLAVA, PRAGA E VIENA) 

8 DIAS/ 7 NOITES 
 

Início do tour (saídas garantidas): 7, 14, 21 e 28 de abril, 5, 12, 19 e 26 de maio 2, 9, 16, 23 

e 30 de junho, 7, 14, 21 e 28 de julho, 4, 11, 18 e 25 de agosto, 1, 8, 15, 22 e 29 de setembro, 

6, 13, 20 e 27 de outubro de 2019. 

 

1º dia – domingo – Budapeste. 

Chegada no aeroporto, traslado ao hotel e acomodação. 

 

2º dia – segunda-feira – Budapeste. 

Café da manhã e visita à cidade. Budapest, a pérola às margens do Danúbio, está 

dividida em duas partes: “Buda”, onde se encontra o lado antigo da cidade, as 

residências da alta sociedade e as embaixadas, e ”Peste”, onde se encontra o centro 

comercial com todos os hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes para 

visitar são: o Bastião dos Pescadores e a Igreja de Matias. Hospedagem. 

 

3º dia – terça-feira – Budapeste – Bratislava – Praga. 

Café da manhã e saída para Praga passando por Bratislava, capital da Eslováquia. 

Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo. Continuação para Praga 

e hospedagem. À noite, inesquecível passeio percorrendo o caminho que nos tempos 

medievais os reis faziam após a coroação na Catedral de São Vito. Oportunidade para 

apreciar as mais belas vistas da cidade iluminada e conhecer os quatro núcleos mais 

antigos de Praga. 

 

4º dia – quarta-feira – Praga. 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, passeio panorâmico pela cidade passando 

pelos monumentos históricos mais interessantes, como a Praça Venceslau, o Teatro 

Nacional e o bairro do Castelo de Praga. Numa pequena caminhada a pé vemos a 

famosa Praça da Cidade Velha, com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem 

de Tyn e a famosa Ponte Carlos. Tarde livre, hospedagem. 

 

5º dia – quinta-feira – Praga. 

Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 

 

6º dia – sexta-feira – Praga – Viena. 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em ônibus para Viena. Jantar de boas-

vindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.  

Hospedagem em Viena. 

 

7º dia – sábado – Viena. 

Café da manhã e passeio panorâmico pela cidade percorrendo a “Ringstrasse”, os 

Museus de Belas Artes e Ciências Naturais, o monumento a Maria Teresa, o Parlamento, 



 

 

a Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio Imperial ‘Hofburg‘. Visita igualmente aos 

Jardins do Belvedere, palácio de veraneio do Príncipe Eugênio de Saboya, com uma 

magnífica vista da cidade. Em seguida, passeio pelo centro antigo de Viena passando 

pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung, com seus palácios, e Praça dos Heróis, 

onde se destaca o Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao interior da 

Catedral de Santo Estevão. Tarde livre e hospedagem. 

 

8º dia – domingo – Viena. 

Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto. 

 

Este programa está sujeito a alterações na ordem das excursões segundo a 

disponibilidade do operador local. 

 

PREÇOS EM EUROS POR PESSOA 

Com alojamento em quarto duplo1 € 1.350 

Suplemento para acomodação em quarto 

individual2 
€ 630 

1 A diária começa às 15:00 e termina às 12:00; 
2 O alojamento em quarto individual nos hotéis deve ser solicitado no momento da 

reserva de lugar no tour; não se garante alojamento em quarto individual quando 

solicitado posteriormente. 

 

Os preços da parte terrestre incluem: 

• Alojamento em quarto standard com café da manhã Buffet nos hotéis: Corinthia Royal 
**** (ou similar) em Budapeste, Palace Grandior, Grandium**** (ou similar) em Praga, 

Austria Trend Savoyen Imperial  Renaissance **** (ou similar) em Viena; 

• Carregadores de bagagem nos hotéis; 

• Traslados com motorista faltante do idioma local sem acompanhamento de guia; 

• Guia em espanhol (com conhecimentos em português) em todos os passeios; 

• Trajeto (conforme itinerário) em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado; 

• Jantar de boas vindas 

ATENÇÃO:  

Viena: Devido a congressos internacionais em Viena, as saídas 26 de Setembro e 3 de 

Outubro estão alojadas no Parkhotel Schönbrunn o Radisson Blu Royal Palace. 

Budapeste: Nos feriados húngaros em que o prédio do Grande Mercado esteja fechado 

(22/4 e 10/6), está previsto como alternativa que o grupo faça a excursão para San 

Andrés.   

 

Os preços da parte terrestre não incluem: 

• Passagens aéreas internacionais. 

• Seguro de viagem (Obrigatório – o viajante deve contar com seguro de viagem 

internacional que assegure assistência médica, assistência hospitalar e repatriação, 

com uma cobertura mínima de 30.000 euros); 



 

 

• Taxas consulares (para cidadãos de países para os quais haja exigência de visto 

turístico); 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, atividades e refeições OPCIONAIS que 

constem ou não no programa e venham a ser oferecidos pelo operador ou pelos guias 

locais; 

• Gasto pessoal, como despesas extras nos hotéis, gorjetas aos guias e motoristas, 

compra de souvenires etc. 

 

Forma de Pagamento: 

Até quinze dias antes do início do tour, sinal não restituível de 30% do preço total do tour 

somente a vista (sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em até cinco vezes 

sem juros com cartões de crédito Visa, MasterCard e Diners. Rota da Seda se reserva o 

direito de alterar a forma de pagamento sem aviso prévio a qualquer momento antes 

do recebimento do sinal. 

 

Observações Importantes: 

1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota 

da Seda no momento do recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada no momento 

do recebimento pela Rota da Seda da integralização do pagamento e do contrato de 

aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as 

páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua 

aceitação integral do programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes 

observações, das dicas de viagem e do contrato anexo. 

2) Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo 

câmbio do euro turismo a ser informado pela Rota da Seda no dia do pagamento do 

sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 

3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado 

e rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original corretamente 

preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão 

de crédito usado para o pagamento, da carteira de identidade e do CPF do seu titular, 

deve ser feita à Rota da Seda no prazo máximo de uma semana após o pagamento do 

sinal. A não observação desse prazo, bem como a entrega de documentos 

incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou sem assinatura válida, serão 

consideradas desistência do tour, com o consequente cancelamento dos serviços 

solicitados e perda do sinal.  

4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda.  

5) Em caso de cancelamento perda de 20% (vinte por cento) do valor total do tour e 

dos serviços adicionais contratados, acrescido de todo e qualquer valor a qualquer 

título que venha a ser cobrado pelo fornecedor. 

 

Documentos Necessários: No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as 

cópias das principais páginas do seu passaporte (válido por mais de três meses a contar 

da data de saída do passageiro da área Schengen) onde constam: nome completo, 

data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte com data de emissão e 

validade, endereço completo, número de CPF.  
 


