
 

CAPITAIS IMPERIAIS E RÚSSIA 2019 
 

Pacote regular – 14 dias (13 noites) 
 
Dia 1 (Qui) – VIENA (Áustria) 
Chegada ao aeroporto de Viena, recepção e traslado ao hotel. Bebida de 
boas-vindas e conversa sobre o itinerário.  
 
Dia 2 (Sex) – VIENA 
Café da manhã* Meio dia de passeio panorâmico pela cidade 
percorrendo a “Ringstrasse”, com os seus suntuosos monumentos como 
a “Ópera”, os Museus de Belas Artes e Ciências Naturais, o monumento 
de Maria Teresa, o Parlamento, a Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio 
Imperial “Hofburg”; conhecendo também os Jardins do Belvedere, o 
palácio de veraneio do Príncipe Eugênio de Saboya, com uma magnífica 
vista de Viena. Em seguida, caminhada 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 e visita ao 
interior da Catedral de Santo Estevão. Tarde livre. À noite, jantar de boas-
vindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof, com bebidas incluídas. 
 
Dia 3 (Sáb) – VIENA 
Café da manhã* Dia livre. Possibilidade de excursão opcional ao famoso 
Vale do Danúbio (não incluída). 
 
Dia 4 (Dom) – VIENA / BUDAPESTE (Hungria) 
Café da manhã* Saída pela manhã em ônibus para a Hungria, chegando 
ao meio-dia a Budapeste. À tarde, visita panorâmica em Budapest, a 
pérola às margens do Danúbio, que está dividida em duas partes: “Buda“, 
onde se encontra o lado antigo da cidade, as residências da alta sociedade 
e as embaixadas, e “Pest“, onde está 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. Traslado ao hotel. 
 
Dia 5 (Seg) – BUDAPESTE  
Café da manhã* Caminhada pela rua de pedestres até o edifício do 
Grande Mercado, que oferece a maior e mais rica seleção tanto de 
verduras e frutas frescas como de artesanato típico e produtos famosos 
da Hungria como as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias.  
 
Dia 6 (Ter) – BUDAPESTE / BRATISLAVA (Eslováquia) / PRAGA (República 
Tcheca) 
Café da manhã* Saída para Praga passando por Bratislava, capital da 
Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo 
e traslado para hotel em Praga. À tarde, breve 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 núcleos mais antigos de Praga.  
 
SAÍDAS GARANTIDAS 

Dia 7 (Qua) – PRAGA  
Café da manhã* Pela manhã, passeio panorâmico conhecendo os 
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça 
Venceslau, o Teatro Nacional e visita ao interior do Castelo de Praga. 
Pequena caminhada para ver a famosa Praça da Cidade Antiga com seu 
relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de Tyn e a famosa Ponte 
Carlos. Tarde livre.  
 
Dia 8 (Qui) – PRAGA 
Café da manhã* Dia livre.  
 
Dia 9 (Sex) – PRAGA   MOSCOU  (Rússia) 
Café da manhã* Traslado ao aeroporto para embarque com destino a 
Moscou. Chegada e traslado ao hotel. À tarde, visita panorâmica incluindo 
as principais avenidas e ruas. Destaque para a famosa Praça Vermelha, 
Catedral de São Basílio e o prédio das grandes lojas “Gum“.  
 
Dia 10 (Sáb) – MOSCOU 
Café da manhã* Visita ao famoso complexo amuralhado do Kremlin, 
antiga residência dos czares russos, à armada, um dos mais antigos 
museus na Rússia de arte decorativa aplicada, e à câmara do tesouro, 
única em seu gênero, mundialmente conhecida, que acolhe as melhores 
e as mais elegantes obras de arte decorativa russa e estrangeira dos 
séculos 14-20. É digna de mencionar a valiosa coleção de ourivesaria, 
objetos da vida cotidiana da corte czarista, utensílios de cerimônias 
eclesiásticas e testemunhos artísticos da dignidade real. Tarde livre.  
 
Dia 11 (Dom) – MOSCOU   SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã* Traslado ao aeroporto e embarque para São 
Petersburgo. Chegada e traslado ao hotel. À tarde passeio por esta 
esplêndida cidade, sem dúvida a mais bela de toda a Rússia, construída 
pelo Czar Pedro I, “ O Grande” às margens do Rio Neva, visitando também 
a Fortaleza de São Pedro e São Paulo.  
 
Dia 12 (Seg) – SÃO PETERSBURGO  
Café da manhã* Dia livre. Possibilidade de visita opcional (não incluída) a 
um dos famosos palácios de São Petersburgo. 
 
Dia 13 (Ter) – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã* Visita ao Museu Hermitage, uma das mais importantes 
pinacotecas do mundo, e ao interior da Catedral de São Isaac.  
 
Dia 14 (Qua) – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto. 

ABRIL: 18, 25 JUNHO: 6, 13, 20, 27 AGOSTO:  1, 8, 15, 22, 29 
MAIO: 2, 9, 16, 23, 30 JULHO: 4, 11, 18, 25 SETEMBRO:  5, 12, 19, 26 

 
HOSPEDAGEM 
VIENA: Imperial Renaissance   ****(*)  
BUDAPESTE: Corinthia Royal *****    
PRAGA:   Palace / Grandior / Grandium ***** 

MOSCOU: Marriot Grand ***** 
SÃO PETERSBURGO: Kempinski Moika 22 *****

Nota: Durante o período de realização de congressos internacionais, haverá alteração de hotel nas cidades onde ocorrerão esses eventos. 
Consulte detalhes. 
 
O PACOTE INCLUI 
• 13 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
• Café da manhã tipo buffet nos hotéis e 1 jantar de boas-vindas;  
• Traslados e passeios conforme indicados no itinerário;  
• Passagem aérea Praga / Moscou / São Petersburgo; 
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento de 
 português; 
• Carregadores nos hotéis; 
•Transporte de uma bagagem de tamanho médio (até 30kg) nas viagens 
de ônibus. 

 
 
 

 

PREÇOS POR PESSOA (em euro) 

QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL 

€ 3.360,00 € 4.640,00 


