
 

TRIÂNGULO DA EUROPA ORIENTAL 2020 
 

Pacote regular – 15 dias (14 noites) 

Dia 1 (Qui) – VIENA (Áustria) 
Chegada ao aeroporto, traslado ao hotel e acomodação. Jantar de boas-
vindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas. 
 
Dia 2 (Sex) – VIENA 
Café da manhã* Visita panorâmica à cidade percorrendo a “Ringstrasse” 
com os seus suntuosos monumentos com a Ópera, os Museu de Belas 
Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria Teresa, Parlamento, 
Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio Imperial “Hofburg”. Visita 
também aos jardins do Belvedere, palácio de veraneio do príncipe 
Eugênio de Saboya, com uma visita magnífica da cidade, imortalizada por 
Canaletto em suas pinturas de Viena. Em seguida caminhada pelo centro 
antigo de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça dos 
Heróis, onde está Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao 
interior da catedral de Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde livre. 
 
Dia 3 (Sáb) – VIENA 
Café da manhã* Dia livre. Acomodação em Viena. Possibilidade de 
excursão ao famoso Vale do Danúbio (não incluída). 
 
Dia 4 (Dom) – VIENA / BUDAPESTE (Hungria) 
Café da manhã* Saída em ônibus para a Hungria, chegando ao meio-dia 
a Budapeste. À tarde, visita panorâmica a Budapeste, 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: Bastião dos 
Pecadores e a Igreja de Matias. Hospedagem em Budapeste. 
 
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 (pimentas, vinho Tokaji, aguardentes e especiarias). Retorno 
ao hotel. 
  
Dia 6 (Ter) – BUDAPESTE / BRATISLAVA (Eslováquia) / PRAGA (República 
Checa) 
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. 
 
Dia 7 (Qua) – PRAGA 
Café da 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 / CRACÓVIA (Polônia) 
Café da manhã* Saída para Cracóvia, antiga capital da Polónia e sede do 
arcebispado, onde se destacam esplêndidos monumentos que nos 
recordam o apogeu desta cidade milenar. Acomodação em Cracóvia. 
 
Dia 10 (Sáb) – CRACÓVIA 
Café da manhã* Visita à cidade. Cracóvia fascina pelos seus tesouros 
arquitetônicos e artísticos, como o conjunto arquitetônico da Colina de 
Wawel, durante séculos residência dos reis da Polônia, a Igreja de Santa 
Maria e seu centro antigo, onde se encontra uma das maiores praças 
medievais da Europa, rodeada por edifícios históricos. Tarde livre e 
acomodação em Cracóvia. 
 
Dia 11 (Dom) – CRACÓVIA / CZESTOCHOVA / VARSÓVIA 
Café da manhã* Saída para Czestochova, capital religiosa da Polônia e 
centro de peregrinação, mundialmente conhecida por seu convento de 
Jasna Góra, onde se encontra a capela da Natividade de Maria, com a 
imagem da “Virgem Negra”. Após a visita ao interior do convento, 
continuação até Varsóvia. Acomodação em Varsóvia. 
 
Dia 12 (Seg) – VARSÓVIA 
Café da manhã* Visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real, que 
abrange o núcleo antigo da cidade, o Parque Real Lazienki com seu 
monumento a Chopin, a Igreja da Santa Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde 
livre e acomodação em Varsóvia. 
 
Dia 13 (Ter) – VARSÓVIA / BERLIM (Alemanha) 
Café da manhã* Saída para Berlim. Acomodação em Berlim. 
 
Dia 14 (Qua) – BERLIM 
Café da manhã* 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, 
Univerdidade Humboldt e Museu de Pérgamo. Por fim passeio de barco 
pelo rio Spree, a melhor forma de admirar esta bonita cidade e seus belos 
edifícios e pontes. Tarde livre e acomodação em Berlim. 
 
Dia 15 (Qui) – BERLIM 
Café da manhã* Traslado ao aeroporto.

 
 
SAÍDAS GARANTIDAS 

ABRIL: 9, 23 MAIO: 7, 21 JUNHO: 4, 18 JULHO: 2, 16, 30 

AGOSTO: 13, 27 SETEMBRO: 10, 24 OUTUBRO: 8 

HOSPEDAGEM 
VIENA: Intercontinental ****(*) / Austria Trend Savoyen ****(*) 
BUDAPESTE: Corinthia Royal ***** / Intercontinental ***** 
PRAGA: Palace, Grandior ***** / Gradium ***** 

CRACÓVIA: Radisson Blu Krakow ****(*) 
VARSÓVIA: Radisson Collection ***** 
BERLIM: Intercontinental ****(*)

 
Nota: Durante o período de realização de congressos internacionais, haverá alteração de hotel nas cidades onde ocorrerão esses eventos. Consulte detalhes. 

 
O PACOTE INCLUI 
• 14 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
• Café da manhã tipo buffet nos hotéis;
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento de português;  

 Carregadores nos hotéis; 

 Jantar de boas-vindas; 

 Transporte de uma bagagem de tamanho médio (até 30kg) nas viagens de 
ônibus. 

 

PREÇOS POR PESSOA (em euro) 

QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL 

€ 2.930,00 € 4.415,00 


