
Uma viagem inédita, desde a Paris do Leste Europeu, 
a fabulosa cidade de Budapeste, segunda capital 
do Império austro-húngaro, que mantém intacto 
todo o seu charme arquitetónico, sob o berço 
do Danúbio, visitando o magnifico lago Balaton, 
o mais imponente da Europa Central, outras 
maravilhas da Hungria, a intacta e ecológica 
Eslovénia, pérola dos Balcãs, com os seus 
belos lagos e castelos medievais, com 
Ljubljana como rainha, a apaixonante Trieste, 
moldura adriática e Veneza a Sereníssima, 
conquista-nos pelo seu charme e glamour, 
patentes na beleza dos seus edifícios 
góticos, e encantadores canais.

O Danúbio 
Azul, a Virgem 
Eslovénia e a 
Sereníssima

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo 
regular da Tap Air Portugal para o percurso Lisboa 
/ Budapeste e Bolonha / Lisboa, com direito ao 
transporte de 23 Kgs de bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (€ 
119,47 à data de 09.01.2018 – a reconfirmar e atualizar 
na altura da emissão da documentação);
• Assistência e transporte privativo dos Aeroportos /
Hotéis e vice-versa;
• 7 noites de alojamento em hotéis de 4 estrelas 
e 3 estrelas sup., mencionados ou similares, com 
pequeno-almoço incluído;
• Programa de 8 dias em regime de pensão completa 
num total de 14 refeições (7 almoços e 7 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo com ar 
condicionado;
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas 
por guia local em espanhol, incluindo entradas nos 
monumentos visitados;
• Acompanhamento por representante da Tryvel;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de documentação e Saco Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

HUNGRIA, ESLOVÉNIA  E 
ITÁLIA

25 OUTUBRO A 01 NOVEMBRO 2018

1º DIA – LISBOA / 
BUDAPESTE

Comparência no 
aeroporto de Lisboa 

2 horas antes da 
partida. Assistência nas 

formalidades de embarque 
e partida pelas 10h55, em 

voo de carreira regular da Tap 
Air Portugal para Budapeste. 

Chegada pelas 15h25, 
formalidades de desembarque 

e inicio da visita panorâmica ao 
centro monumental de Budapeste, 

passando por ambos os lados da 
cidade (Buda e Peste), com especial 

destaque para a Basílica de Santo 
Estêvão (entrada). Paragem no Monte 

S.Gerardo de onde se avista toda a 
cidade. Finalizamos no Grandhotel Verdi 

4****. Jantar e alojamento.

2º DIA – BUDAPESTE
Saída para visita de dia inteiro de Budapeste, 

incluindo o famoso Parlamento (entrada), o 
local onde se reúne a Assembleia Nacional da 

Hungria e um dos edifícios legislativos mais 
antigos da Europa. Segue-se a o Bairro do 
Castelo com a Igreja de São Matias (entrada), 
Bastião dos Pescadores, Ópera, Praça dos 
Heróis, Ponte das Correntes e Sinagoga. 
Almoço durante as visitas. Chegada ao hotel 
no fim da tarde. Jantar e alojamento.

3º DIA – BUDAPESTE / ESZTERGOM / VISEGRAD 
/ SZENTENDRE / BUDAPESTE
Partida rumo à zona da curva do Danúbio. 
A primeira paragem é em Esztergom, antiga 
capital da Hungria e considerada o centro 
religioso do país. Visita da maior Catedral do 
país (entrada) onde jaze Cardeal Mindszenty. 
Continuação para Visegrád (antiga sede real 
da Hungria). A partir da sua fortaleza medieval 
contempla-se a famosa “Curva do Danúbio” 
(trata-se de uma curva muito fechada que 
o rio faz saindo dos montes, antes de entrar 
em Budapeste). Almoço em restaurante local. 
Paragem na aldeia típica de Szentendre. Tempo 
livre para passear pelas ruas estreitas, ou fazer 
compras nas inúmeras lojas de artesanato e 
produtos típicos. Regresso a Budapeste ao 
final do dia. Jantar e alojamento

4º DIA – BUDAPESTE / LAGO BALATON / 
KESZTHELY / HEVIZ
Partida rumo à margem norte do Lago Balaton. 
Embarque em ferry, atravessando o lago para 
a península de Tihany. Visita desta aldeia 
típica com a sua Abadia Beneditina(entrada). 
Almoço em restaurante local e continuação da 
viagem para Keszthely, situada no limite oeste 
do Lago Balaton. Chegada e visita do Castelo 
Festetics (entrada), luxuoso Palácio Barroco, 

construído pela família Festetics em 1745. 
Seguimos viagem até Heviz. Jantar e alojamento 
no Hotel Hunguest Panorama 3***sup.

5º DIA – HEVIZ / LJUBLIJANA
Saída para visita o lago termal de Heviz. Tempo 
livre para banhos, a água quente deste lago 
é renovada sistematicamente por força das 
nascentes e é famosa por atenuar problemas 
reumáticos. Regresso ao hotel para almoço. 
Partida em direção à Eslovénia. Chegada a 
Ljublijana e instalação no Hotel Austria Trend 
4****. Jantar e alojamento.

6º DIA – LJUBLIJANA / LAGO BLED / LJUBLIJANA
Início da visita, desta capital, situada na margem 
do Rio Sava. Esta cidade desenvolveu-se em 
redor de Gad, fortaleza do século XII no alto de 
uma colina de onde se desfrutam magnificas 
vistas. Visita do centro histórico onde se encontra 
a Praça da Câmara Municipal, as três pontes, a 
Fonte de Robba e a Catedral Barroca (entrada). 
Saída para o Lago Bled, situado no limite dos 
Alpes Julianos. Almoço e passeio de barco 
no Lago. Tempo para desfrutar da magnifica 
paisagem do Lago e do Castelo Bled, edificado 
no Séc. XI e reconstruído no Séc. XVI, que por 
mais de 800 anos foi propriedade dos bispos de 
Brixen. Regresso a Ljubljana. Jantar e alojamento 
no hotel.

7º DIA – LJUBLIJANA / TRIESTE / VENEZA / 
PÁDUA
Saída para visita panorâmica da cidade 
de Trieste. Esta é uma das cidades mais 
multiculturais da Itália, com uma enorme praça à 
beira-mar e uma grande tradição literária. Trieste 
é uma cidade antiga e tem, ainda, edificações 
da época romana. Na Idade Média, ela competiu 
com Veneza por controle do mar Adriático, 
quase sendo destruída no processo. A Piazza 
Unità d’Italia é considerada a maior praça à beira 
mar da Europa. Seguimos para Veneza. Após o 
almoço, início da visita panorâmica da cidade 
de Veneza com destaque para pontos mais 
importantes da cidade: Praça de São Marcos com 
a Torre do Relógio, a Basílica de São Marcos e 
o Palácio dos Dodges, a Ponte dos Suspiros, o 
Grande Canal e a Ponte de Rialto, entre outros. 
Finalizamos o dia em Pádua, jantar e alojamento 
no Hotel Best Western Biri 4****.

8º DIA – PÁDUA / BOLONHA / LISBOA
Partida para Bolonha, breve visita desta cidade 
situada entre o rio Reno e o rio Savena. É 
uma cidade multicultural, já que é aqui que se 
encontra a universidade mais antiga da Europa, 
data do séc. XI e por onde passaram várias 
personalidades, entre elas Petrarca, dante e 
Boccaccio. Almoço e transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em voo 
Tap às 20h30 com destino a Lisboa. Chegada a 
Lisboa pelas 22h25.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1 750€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

325€


