SAÍDA:
31/05/23
13 dias

Budapeste

LESTE EUROPEU E BERLIM
ÁUSTRIA | HUNGRIA | ESLOVÁQUIA | REPÚBLICA TCHECA | ALEMANHA
1º Dia – 31 Mai – QUA – Caxias do Sul / Porto Alegre /
São Paulo / Zurique:
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em ônibus
de turismo com destino ao Aeroporto Salgado Filho, em
Porto Alegre. Embarque com destino a São Paulo e conexão
imediata a Zurique. Jantar e café da manhã a bordo.

2º Dia – 01 Jun – QUI – Zurique / Viena:
Chegada a Zurique e conexão imediata para Viena. Chegada
no aeroporto, recepção e traslado para o hotel. Jantar de
boas-vindas no famoso restaurante Marchfelderhof.

3º Dia – 02 Jun – SEX – Viena:
Café da manhã no hotel. Saída para passeio panorâmico
percorrendo a Ringstrasse, os Museus de Belas Artes e
Ciências Naturais, o monumento à Maria Teresa, o
Parlamento, Prefeitura, Teatro Nacional, Palácio Imperial
Hofburg. Visitaremos os Jardins do Belvedere, palácio de
veraneio do Príncipe Eugênio de Saboya, com uma
magnífica vista da cidade. Caminharemos pelo centro
antigo, com visita à Catedral de São Estevão. Tarde livre.

4º Dia – 03 Jun – SAB – Viena:
Café da manhã no hotel. Dia disponível para atividades
livres. Consulte o guia para passeios opcionais.

5º Dia – 04 Jun – DOM – Viena / Budapeste:
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para Budapeste e
visita da cidade. Budapeste, 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. Visitaremos o Bastião
dos Pescadores e a Igreja de Matias. Check in no hotel.

6º Dia – 05 Jun – SEG – Budapeste:
Café da manhã no hotel. Caminharemos pelas ruas da
cidade e terminamos no edifício do grande mercado que
oferece a maior e mais rica seleção de verduras, frutas
frescas e artesanato típico da região. Tarde livre.

7º Dia – 06 Jun – TER – Budapeste / Bratislava / Praga:
Café da manhã no hotel. Saída para Praga, passando por
Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre para almoço e
passeios independentes pelo centro antigo. Continuação
para Praga e check in no hotel. À noite, caminharemos pela
rota que os antigos reis da época medieval faziam depois
de sua coroação na catedral de São Vito.

8º Dia – 07 Jun – QUA – Praga:
Café da manhã no hotel. Pela manhã passeio panorâmico
da 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.

9º Dia – 08 Jun – QUI – Praga:
Café da manhã no hotel. Dia disponível para atividades
livres. Consulte o guia para passeios opcionais.

10º Dia – 09 Jun – SEX – Praga / Dresden / Berlim:
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para Dresden,
situada às margens do Rio Elba, chamada também de
"Florença do Elba", que sofreu grandes danos durante
bombardeio da aviação norte americana, mas atualmente
recobrou sua antiga beleza arquitetônica. Continuação da
viagem com destino a Berlim. Check in no hotel.

11º Dia – 10 Jun – SAB – Berlim:
Café da manhã no hotel. Saída para uma visita
panorâmica à cidade, na qual se destacam as famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter den Linden, o Portão
de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã, praça
Alexanderplatz, Universidade Humboldt e Museu de
Pérgamo. Tarde livre.

12º Dia – 11 Jun – DOM – Berlim / Zurique / São Paulo:
Café da manhã no hotel. Manhã livre para as últimas
compras e atividades independentes. Em horário a ser
determinado, traslado do hotel para o aeroporto para
embarque com destino a Zurique e conexão imediata
para São Paulo. Jantar e café da manhã a bordo.

13º Dia – 12 Jun – SEG – São Paulo / Porto Alegre /
Caxias do Sul:
Chegada em São Paulo e, logo após os trâmites da
alfândega brasileira, conexão para Porto Alegre.
Chegada, recepção e traslado em ônibus de turismo para
Caxias do Sul e...
Até a próxima viagem…

O PROGRAMA INCLUI:

-

NÃO INCLUI:

Traslado no percurso Caxias / P. Alegre / Caxias, em ônibus
de turismo;
Passagem aérea conforme mencionado no roteiro, com
taxas incluídas;
Hotéis categoria 4* em aptos. duplos ou triplos, com café
da manhã;
Transporte em ônibus de Luxo, com ar condicionado;
Jantar de boas vindas em Viena;
Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o
período, acima de dez passageiros;
Kit de viagem.

-

Extras de caráter pessoal.
Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e
farmacêutica durante todo o período da viagem.
Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros,
aeroporto, fronteira, hotéis, etc...
Tudo que não estiver mencionado como incluído.

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):
POR PESSOA
em apto. Duplo / Triplo

POR PESSOA
em apto. Individual

Parte Aérea e Terrestre:

R$ 19.820,00

R$ 23.250,00

1º pgto Dezembro 2022

6 × de R$ 3.305

6 × de R$ 3.875

1º pgto Janeiro 2023

5 × de R$ 3.965

5 × de R$ 4.650

1º pgto Fevereiro 2023

4 × de R$ 4.955

4 × de R$ 5.815

1º pgto Março 2023

3 × de R$ 6.610

3 × de R$ 7.750

Apartamento:

O passaporte deve ter validade mínima até Dezembro de 2023.
NOTAS IMPORTANTES:
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas.
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento:
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e
deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa.
• Os preços destes programas foram calculados em dólar americano, tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 17/06/2021. Eventuais variações destes custos
operacionais ou cambiais poderão determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do
programa, serão suportadas pelo cliente.
• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos,
rodoviários ou marítimos, e sobre regras em estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, museus, igrejas, etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e
conforto a fim de garantir a melhor experiência.
Caxias do Sul, 17 de junho de 2021.
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Praga
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