
Praga,
Budapeste
e Viena

1º DIA – LISBOA 
/ PRAGA

Comparência no 
aeroporto cerca 

de 120 minutos an-
tes do horário do 

voo. Formalidades 
de embarque e par-

tida às 08h20 em voo 
TAP Air Portugal com 

destino a Praga.   Chega-
da pelas 12h45. Encontro 

com o guia acompanhante 
e saída para o Hotel 4 ****, 

onde será servido o almoço. 
De tarde, início das visitas da 

cidade com a zona do “Caste-
lo de Praga” (entrada), Catedral 

de S. Vito, antigo Palácio Real e a 
famosa Ruela do Ouro. Descendo 

pelo bairro do castelo (a pé), che-
gada até às margens do rio. Regres-

so ao hotel, jantar e alojamento.

2º DIA – PRAGA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para 

visita da Igreja do Menino Jesus. Atra-
vessando a Ponte de Carlos, continuação 

da visita de Praga: com um passeio pela 
Ilha de Kampa, a praça principal da Cidade 

Velha (onde se situa o famoso Relógio As-
tronómico), a Praça Wenceslau, entre outros 

pontos de interesse. Almoço em restaurante.   
Tempo livre no centro da cidade. Regresso ao 

hotel. Em hora a combinar, saída para jantar no 
Restaurante Folklore Garden, (água em jarros 

nas mesas, vinho ou cerveja sem limite durante o 
tempo do jantar) local com muita animação e boa 

disposição. Regresso ao hotel e alojamento.

3º DIA – PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPESTE
Saída em direção a Budapeste, passando por Bra-
tislava, capital da República Eslovaca, antigamente 
era a capital de toda a Hungria. A cidade situa-se na 
margem do Danúbio. O seu centro até hoje teste-
munha a importância da cidade: palácios da antiga 
nobreza húngara, casa residencial de Franz Liszt, de 
Mozart, etc. O famoso Rei Matias do séc. XV, fun-
dou aqui a Faculdade Histropolitana, uma das mais 
importantes da Europa central. Breve passeio pelo 
centro e almoço em restaurante.  Saída em direção a 
Budapeste. Chegada ao hotel 4 ****. Distribuição dos 
quartos, jantar e alojamento.

4º DIA – BUDAPESTE
Após o pequeno-almoço, dia inteiro de visitas ao 
centro monumental de Budapeste, passando por am-
bos os lados da cidade (Buda e Peste), com especial 
destaque para a Praça dos Heróis, o Edifício da Ópe-
ra (por fora), a Basílica de Santo Estêvão (entrada), 
a Ponte das Correntes, o Bastião dos Pescadores, a 
Sinagoga e a Igreja Matías (entrada).    incluindo o 
famoso Parlamento (entrada), o local onde se reúne 
a Assembleia Nacional da Hungria e um dos edifícios 
legislativos mais antigos da Europa, que constitui um 
notável exemplo paisagístico da Hungria e um desti-
no muito popular em Budapeste. Ergue-se na Praça 
Kossuth Lajos, na margem do Danúbio. Atualmente 
detém o título de maior edifício da Hungria e o de 
segundo maior parlamento na Europa. Almoço em 
restaurante, durante as visitas. Regresso ao hotel, 
jantar e alojamento.

5º DIA – BUDAPESTE / ESZTERGOM / CURVA DO 
DANÚBIO / SZENTENDRE / BUDAPESTE
Saída em direção a Esztergom, sede religiosa do país 
e onde se encontra a principal catedral do país. Visita 
à Catedral e continuação para Visegrad, antiga sede 
real da Hungria de onde de um terraço de uma for-
taleza medieval se vê a famosa “Curva do Danúbio”. 
Almoço no Restaurante “Renascimento” (incluindo 
águas em jarros nas mesas, vinho tinto e branco em 
jarros nas mesas e café) que evoca a Idade Média. 
Após a refeição, continuamos para Szentendre, uma 
aldeia típica e pitoresca, localizada na margem do rio. 
Tempo livre para passear pelas suas ruas estreitas e 
visitar as igrejas ortodoxas. Em hora a combinar re-
gresso ao hotel em Budapeste. Jantar e alojamento.

6º DIA – BUDAPESTE / VIENA
Manhã livre em Budapeste para últimos passeios pela 
cidade. Almoço em restaurante. De tarde, saída em 
direção a Viena. Chegada ao hotel 4****. Jantar e alo-
jamento.

7º DIA – VIENA
Visita da cidade banhada pelo Danúbio, antiga capi-
tal do Império Austro-Húngaro. No centro de Viena 
podemos localizar a antiga cidade imperial, com os 
pátios de Hoffburg, o Palácio de Belvedere, a Ópera e 
o Monumento de Maria Teresa. Passagem ainda pela 
Ringstrasse e pelo Parlamento.   Almoço em restau-
rante. Tempo livre no centro da cidade. Em hora a 
saída para a zona do Grinzing para jantar numa das 
suas típicas tabernas “Bach-Hengl” (incluindo 2 bebi-
das). Regresso ao hotel e alojamento.

8º DIA – VIENA / LISBOA
Pequeno almoço e visita do Palácio de Schönbrunn, 
antigo pavilhão de caça que foi transformado ao lon-
go do Séc. XVII em palácio. O seu atual aspeto roco-
có deve-se aos planos de Fisher von Erlach e Nicolas 
Pacassi durante o reinado da Imperatriz Maria Teresa. 
Schönbrunn era a residência de Verão dos Habs-
burgo. Foi neste palácio que tiveram lugar alguns 
acontecimentos históricos importantes tais como o 
Congresso de Viena (1814). Foi aqui que Napoleão 
instalou o seu quartel-general em 1805. Dispõe de 40 
dependências imperiais em estilo rococó que consti-
tui, com os seus dourados, frescos, mobiliário, monu-
mentais estufas e grandes espelhos, um reflexo fiel 
dos gostos artísticos da época. De mencionar, ainda, 
o extenso parque de 120 hectares, com os seus jar-
dins em estilo francês. Almoço em restaurante.   Em 
hora a combinar, saída em direção ao aeroporto.  For-
malidades de embarque e partida às 19h45 em voo 
regular, com destino a Lisboa. Chegada pelas 22h20.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhante Tryvel durante toda a viagem;
• Guia local acompanhante durante toda a viagem que 
será também o guia de Budapeste;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Praga / Lisboa com a TAP em 
classe económica, e com direito ao transporte de 1 mala 
por pessoa – peso máximo 23Kg;
• Taxas de aeroporto combustível e segurança; 
• Todos os transportes mencionados, em autopullman 
com ar condicionado e assistência local;
• 07 noites de alojamento nos hotéis indicados, incluindo 
o pequeno-almoço;
• Todas as refeições mencionadas no programa (Pensão 
completa com água, chá ou café incluídos);  
• Visitas de acordo com o itinerário, com guias locais 
em português em Bratislava, Viena e Praga, incluindo 
entradas nos monumentos mencionados (Igreja Matias, 
Catedral de St. Estevão, e Parlamento de Budapeste, 
Miradouro de Viségrad, Catedral de Esztergom, Castelo 
de Schonbrunn em Viena e Castelo de Praga;
• Seguro de viagem;
• Auriculares durante as visitas;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as 
disponibilidades de alojamentos e serviços à data da V/ reserva. Os valores 
acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações de custos de combustível e/ou eventuais novas 
taxas.

18 A 25 AGOSTO 2021

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.050€

530€

REPÚBLICA CHECA,
HUNGRIA E ÁUSTRIA


