VIENA-BUDAPEST-PRAGA

INVERNO

SAÍDAS INVERNO 2020/21
NOVEMBRO��������������������� 5, 26
DEZEMBRO���������������������� 25
JANEIRO����������������������� 7, 21
FEVEREIRO��������������������� 4, 18
MARÇO������������������� 4, 11, 18, 25

HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Viena: IMPERIAL RENAISSANCE
AUSTRIA TREND SAVOYEN
Budapest: INTERCONTINENTAL
( )
Praga: GRANDIOR

( )
( )
( )

CÓDIGO
VBP

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos em português)
• 8 noites com café da manhã buffet

6

DIAS

9

PASSEIOS
INCLUÍDOS

TARIFAS EM EUROS
€ 1190,– por pessoa em duplo
€ 420,– suplemento individual
SAÍDA Réveillon 2020/21
DEZEMBRO 25, 2020 - JANEIRO 2, 2021

TARIFAS EM EUROS
€ 1490,– por pessoa em duplo
€ 420,– suplemento individual

DIA 1 Qui VIENA
Chegada no aeroporto de Viena, traslado ao hotel e acomodação.



DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica
percorrendo a “Ringstrasse“ com os
seus suntuosos monumentos como
o Ópera, os Museu de Belas Artes e
Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
o Teatro Nacional, o Palácio Imperial “Hofburg“. Visitamos também os
jardins do Belvedere, palácio de veraneio do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre e hospedagem.



DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. 
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DIA 4 Dom VIENA - BUDAPEST
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapest. À tarde, visita panorâmica
a 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. Hospedagem.



DIA 5 Seg BUDAPEST
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao 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. Retorno ao hotel.
Hospedagem em Budapest.



DIA 6 Ter BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Tempo livre para passeios
independentes pelo centro antigo.
Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, breve passeio percorrendo o caminho 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 e conhecer os
núcleos mais antigos de Praga.



DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos
monumentos hist óricos mais interessantes da cidade, como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional, e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade

Antiga, com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem em Praga.



DIA 8 Qui PRAGA
Café da manhã e hospedagem.



DIA 9 Sex PRAGA
Café da manhã e traslado para o
aeroporto.
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DEZEMBRO���������������������� 25
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(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
( )
Viena: IMPERIAL RENAISSANCE
( )
AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
Budapest: INTERCONTINENTAL
( )
Praga: GRANDIOR
( )
BerLIn: INTERCONTINENTAL
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DIAS

11

7

PASSEIOS
INCLUÍDOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos em português)
• 10 noites com café da manhã buffet

TURQUÍA

TARIFAS EM EUROS
€ 1495,– por pessoa em duplo
€ 540,– suplemento individual
SAÍDA Réveillon 2020/21
DEZEMBRO 25, 2020 - JANEIRO 4, 2021

TARIFAS EM EUROS
€ 1745,– por pessoa em duplo
€ 540,– suplemento individual



DIA 1 Qui VIENA
Chegada no aeroporto de Viena, traslado ao hotel e acomodação.



DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica
percorrendo a “Ringstrasse“ com os
seus suntuosos monumentos como
o Ópera, os Museu de Belas Artes e
Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
o Teatro Nacional, o Palácio Imperial “Hofburg“. Visitamos também os
jardins do Belvedere, palácio de veraneio do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre e hospedagem.



DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena.

DIA 4 Dom VIENA - BUDAPEST
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapest. À tarde, visita panorâmica
a 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. Hospedagem.



DIA 5 Seg BUDAPEST
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao 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. Retorno ao hotel.
Hospedagem em Budapest.



DIA 6 Ter BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Tempo livre para passeios
independentes pelo centro antigo.
Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, breve passeio percorrendo o caminho que nos tempos
medievais os reis faziam após a coroação na Catedral de São Vito. Oportu-

nidade para apreciar as mais belas vistas da cidade e conhecer os núcleos
mais antigos de Praga.



DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã. Pela manhã, tour
panorâmico passando pelos monumentos históricos mais interessantes
da cidade, como a Praça Venceslau, o
Teatro Nacional, e também visita ao
interior do Castelo de Praga. Numa
pequena caminhada a pé vemos 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 e hospedagem.



DIA 9 Sex PRAGA - DRESDEN BERLIN
Café da manhã e saída para Dresden,
uma das cidades mais belas da Ale-

manha, situada às margens do rio
Elba, chamada também de a `Florença
do Elba`, que sofreu grandes danos
durante bombardeio da aviação
norte-americana, mas atualmente recobrou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a jóia barroca de
Zwinger, a Ópera de Semper e a Igreja
da Corte. Continuação da viagem para
Berlin. Hospedagem.



DIA 10 Sab BERLIN
Café da manhã e 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
de Humboldt e Museu de Pérgamo.
Tarde livre e hospedagem.



DIA 11 Dom BERLIN
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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PRAGA-VIENA-BUDAPEST EM TREM
TARIFAS EM EUROS
por pessoa em duplo
BAIXA ESTAÇÃO
CATEGORIA PRIMEIRA
Base 6 pax € 1630,–
Base 5 pax € 1730,–
Base 4 pax € 1865,–
Base 3 pax € 2110,–
Base 2 pax € 2300,–
Base 1 pax € 4195,–
CATEGORIA LUXO
Base 6 pax € 2110,–
Base 5 pax € 2210,–
Base 4 pax € 2350,–
Base 3 pax € 2595,–
Base 2 pax € 2785,–
Base 1 pax € 5295,–

suplemento	
SAÍDA Réveillon 2020
DEZEMBRO 25, 2020 JANEIRO 2, 2021
CATEGORIA LUXO :
€ 380,– p.pax em duplo
CATEGORIA PRIMEIRA :
€ 380,– p.pax em duplo
BAIXA ESTAÇÃO 2020:
Março, julho, agosto, novembro, (janeiro,
fevereiro 2021)

SA
DI

ÍDAS

ÁRIAS

HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme as cidades)
CATEGORIA PRIMEIRA
Praga: Grand Majestic
Viena: Austria Trend Savoyen
Imperial Renaissance
Budapest: Radisson Beke
CATEGORIA LUXO
Praga: Palace, Intercontinental
Viena: Marriott, Intercontinental
Budapest: Intercontinental

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• 8 noites de acomodação conforme
categoria, incluindo café da manhã buffet
• City tour em Viena, Budapest e Praga em
veículo privativo com guia em espanhol
• Traslados entre as cidades em veículo
privativo, com motorista guia em espanhol

DIA 1 PRAGA
Chegada no aeroporto Praga e traslado ao hotel. Acomodação.



DIA 2 PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade, como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional, e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga, com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de Tyn
e a famosa Ponte Carlos. Tarde livre e
hospedagem.



DIA 3 PRAGA
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Praga.



DIA 4 PRAGA - VIENA
Café da manhã e traslado à estação de
trem para saída em trem regular para
Viena. Chegada em Viena e traslado
ao hotel. Acomodação.



DIA 5 VIENA
Café da manhã e passeio pela cidade visitando a ‘Ringstrasse‘, com seus
suntuosos monumentos, como a
Ópera, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, o Parlamento, a Prefeitura, o

Teatro Nacional, o Palácio Imperial
‘Hofburg‘. Visita também aos Jardins
do Belvedere, palácio de verão do
príncipe Eugenio de Saboya, com
uma vista magnífica sobre a cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Tarde livre e acomodação.



DIA 6 VIENA
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Viena.



DIA 7 VIENA - BUDAPEST
Café da manhã e traslado à estação de
trem para saída em trem regular para
Budapest. Chegada em Budapest e
traslado ao hotel. Acomodação.



DIA 8 BUDAPEST
Café da manhã e visita a Budapest,
a pérola às margens do Danúbio. A
cidade está dividida em duas partes:
“Buda“, onde se encontra o lado antigo, as residências da alta sociedade
e as embaixadas, e ”Pest”, onde se
encontra o centro comercial e a maior parte dos restaurantes. Os pontos
culminantes da visita panorâmica são
o Bastião dos Pescadores e a Igreja de
Matias. Acomodação.



DIA 9 BUDAPEST
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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SAÍDA INVERNO 2020/21FR

CH

VIENA
AT

MARÇO 2021��������������������� 28

LJUBLIANA
IT OPATIJA

HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Viena: IMPERIAL RENAISSANCE
( )
Opatija: AMADRIA ROYAL
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: EUROPE
Zagreb: SHERATON

INVERNO

SI

ZAGREB

RO

HR
BA

( )

MD

HU

SPLIT

RS
SARAJEVO

DUBROVNIK

DIAS

CÓDIGO
VIEZAG

12

TURQUÍA

11

PASSEIOS
INCLUÍDOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos em português)
• 11 noites com café da manhã buffet

TARIFAS EM EUROS
€ 1950,– por pessoa em duplo
€ 660,– suplemento individual

DIA 1 Dom VIENA
Chegada no aeroporto de Viena, traslado para o hotel e acomodação.



DIA 2 Seg VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como o Ópera, os Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento
de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio Imperial “Hofburg“. Visitamos também os
jardins do Belvedere, palácio de veraneio do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre e hospedagem em Viena.



DIA 3 Ter VIENA - OPATIJA
Café da manhã e saída em ônibus para
Ljubjiana, capital da Eslovênia e visita
a pé ao centro histórico, onde se destacam a Prefeitura, a Fonte de Robba,
as Três Pontes, a Universidade e o Parlamento. Continuação para a cidade
de Opatija, situada no arquipélago

32

de Ístria. De finais do século XIX até
a Primeira Guerra Mundial, Opatija
foi o centro de saúde por excelência
do império austro-húngaro e ainda
restam muitas mansões luxuosas que
conservam todo o esplendor do passado. Recomendamos caminhar pelo
Passeio Marítimo ou pelos parques
de Opatija, que abrigam árvores e
plantas centenárias. Acomodação em
Opatija.



DIA 4 Qua OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Café da manhã e saída para Zadar. Em
seguida, visita panorâmica à cidade,
que foi o centro administrativo da
Dalmácia bizantina e ganhou fama
em toda a Europa no século XVIII. Visitamos as ruínas do Fórum Romano
e a Igreja de São Donato, do século
IX. Continuação para Split, principal
cidade da região da Dalmácia. Hospedagem em Split.



DIA 5 Qui SPLIT
Café da manhã e visita ao centro
histórico da cidade. Split é a principal
cidade da Dalmácia, com 190.000 habitantes e situada numa península do
Mar Adriático. O crescimento de Split
está vinculado ao colossal Palácio
Diocleciano, atual centro da cidade.
A antiga “Piazza del Duomo“ era o
vestíbulo do palácio, da Catedral de
São Dómnio, do templo de Júpiter,
do Batistério, do belo campanário e
do templo de Esculápio. Tarde livre e
hospedagem em Split.



DIA 6 SEX SPLIT - DUBROVNIK
Após o café da manhã, continuação
do percurso margeando a escarpada
costa dálmata, da qual se descorti-

na uma paisagem encantadora com
diversas ilhas às margens do Mar
Adriático. Chegada à tarde em Dubrovnik, a famosa ‘Pérola do Adriático‘, e
visita à cidade antiga, declarada patrimônio universal pela Unesco. Pontos de particular interesse: a Igreja
Franciscana do século XIV, o Palácio
Rector, a Catedral e o Mosteiro Dominicano. Uma obra-prima do Renascimento que serviu de defesa aos cidadãos é a torre Minceta, a maior da
muralha de Dubrovnik e a mais bem
conservada da Europa. Hospedagem.

com pequenas lojas de artesanato,
típicas da região. Continuação para
Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, sede religiosa do Supremo Mufti
dos muçulmanos, do bispo metropolitano, da igreja ortodoxa sérvia e sede
do arcebispado da igreja católica que
ganhou fama internacional também
pelo assassinato do arquiduque Franz
Ferdinand da Áustria (1914), o que
acabou provocando a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Acomodação
em Sarajevo.

DIA 7 SAB DUBROVNIK
Café da manhã e hospedagem.

DIA 10 Ter SARAJEVO
Café da manhã e visita à cidade, que
fascina por sua multinacionalidade
que segue em paralelo com uma diversificação cultural de muitos séculos
que se evidencia em uma de suas maiores atrações arquitetônicas, a famos
Mesquita Husfreg Beg, do século XVII,
com sua magnífica ornamentação de
estalactites sob a cúpula. Visitamos
também o pitoresco bazar “Bas Carsija“, do século XV, no centro histórico
da cidade, o bairro austro-húngaro e
o estádio Olímpico. Tarde livre para
compras. Hospedagem em Sarajevo.




DIA 8 Dom DUBROVNIK
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de excursão a Montenegro (não
incluída), visitando as cidades e vilarejos mais bonitos do país, como Perast,
Kotor e Budva. Acomodação em Dubrovnik.



DIA 9 Seg DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Café da manhã e saída para a Bósnia-Herzegovina, com parada em
Medjugorje, lugar de peregrinação
pelas mais recentes aparições da Virgem Maria. Continuação para Mostar,
antiga capital da Bósnia-Herzegovina
e cidade emblemática na guerra da
Bósnia 1992-1995 pela destruição da
Ponte Antiga, reconstruída em 2004.
A cidade é desde muitos séculos um
grande caldeirão no qual diferentes
culturas e religiões se mesclam e se
manifestam em convivência pacífica.
O centro antigo é a parte mais visitada
da cidade, com suas ruas medievais





DIA 11 Qua SARAJEVO - ZAGREB
Café da manhã e saída para Zagreb,
capital de Croácia. Chegada e passeio
por conta própria pelo centro antigo,
onde se destacam o Palácio do Governo, a catedral de Santo Estevão e
a igreja de São Marcos. Hospedagem.



DIA 12 Qui ZAGREB
Café da manhã e traslado para o aeroporto.

BALALAIKA E VODKA
SAÍDAS GARANTIDAS 2020/2021
DEZEMBRO����������������������� 4
JANEIRO������������������������ 29
FEVEREIRO���������������������� 26
MARÇO���������������������� 12,26

HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
MoscOU: COURTYARD BY MARRIOTT
ST Petersburg: AMBASSDOR

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos em português)
• 5 noites com café da manhã tipo buffet
• trem bala Moscou-St Petersburg

TARIFAS EM EUROS
€ 1095,– por pessoa em duplo
€ 450,– suplemento individual

CÓDIGO
BALVOD

DIAS

6

a Rússia, construída pelo Czar Pedro I,
“O Grande“ às margens do Rio Neva e
á Fortaleza de São Pedro e São Paulo.
Hospedagem.


DIA 1 SEX MOSCOU
Chegada no aeroporto de Moscou e
traslado ao hotel. Acomodação.



DIA 2 SAB MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
Casa de Armas, 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
mais elegantes obras de arte decorativa russa e estrangeira dos séculos
IV-XX, a maioria estreitamente relacionadas aos acontecimentos históricos
mais importantes do país. A fundação
do museu remonta ao século IV e a
maior parte da coleção é composta
por obras executadas entre os séculos
XVI-XVII. Tarde livre. Acomodação em
Moscou.



DIA 3 Dom MOSCOU St PETERSBURG
Café da manhã e traslado à estação
ferroviária de Moscou para embarque
no trem rápido para St Petersburg
Chegada e traslado para o hotel. À
tarde passeio por esta esplêndida cidade, sem dúvida a mais bela de toda
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DIA 4 SEG St PETERSBURG
Café da manhã e dia livre. Possibilida-

de de visita opcional (não incluída) a
um dos famosos palácios de St Petersburg. Acomodação.

pinacotecas do mundo, assim como
ao interior da Catedral de São Isaac.
Acomodação em St Petersburg.

DIA 5 TER St PETERSBURG
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais importantes

DIA 6 QUA St PETERSBURG
Café da manhã e traslado para o aeroporto.





SAÍDA INVERNO 2020
DEZEMBRO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Viena: ANANAS
salzburgo: AUSTRIA TREND EUROPA
munique: SHERATON ARABELLA

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos em português)
• 7 noites com café da manhã buffet

TARIFAS EM EUROS
€ 1295,– por persona en doble
€ 555,– suplemento individual

CÓDIGO:
MERC

8 DÍAS
6

PASSEOS
INCLUIDOS

DÍA 1 sex VIENA
Serviço de traslado privado aeroporto-hotel e hospedagem na cidade.

DÍA 2 SAB VIENA
Após o café da manhã, passeio panorâmico pela cidade. Começaremos
nosso tour pela cidade imperial, no
qual relembraremos sua história e
sua relação estreita com a música e
a cultura. Nossa primeira parada será
os Jardins de Belvedere, palácio barroco construído como a residência de
verão do Príncipe Eugenio de Saboya. À continuação, faremos um belo
passeio a pé pelo centro histórico
de Viena e atravessaremos suas ruas,
chegaremos ao Ankeruhr (relógio
Anker), considerado uma das obras
de arte mais notáveis da sua época.
Continuaremos nosso tour pelo Bairro Judeu, a Praça Freyung, a Praça
dos Heróis, destaca-se pelo seu majestoso palácio imperial. Após disso
vamos percorrer a „Ringstrasse“, os
Museus de Belas Artes e O Museu de
História Natural, o monumento a Maria Teresa, o Parlamento, a Prefeitura,
o Teatro Nacional, o Palácio Imperial
de Hofburg. Para finalizar nosso tour,
visitaremos ao interior da catedral
de Santo Estevão, cuja torre de estilo
gótico pode ser vista praticamente de
toda a cidade. Tarde livre a disposição
e acomodação na cidade incluída.

MERCADOS DE NATAL
DÍA 3 dom VIENA
Após o café da manhã, passeio a pé
pelo centro de Viena passando pelos
diferentes mercados de Natal. (Inclui:
guia e transfer-hotel-centro da cidade). Durante o período do Advento,
os mercados de Natal instalam-se nas
grandes praças vienenses. Você poderá apreciar como o espírito natalino
se impera nas ruas, na Prefeitura, em
seus palácios, em suas praças e até nos
vienenses. Deixe-se surpreender pela
esplêndida e romântica iluminação
natalina das ruas de Viena, considerada uma das mais belas decorações
de Natal da Europa. E com o frio se faz
sentir, O famoso Glühwein, ou “vinho
quente, nos aquecerá, além disso,
você poderá degustar todos os tipos
de delicadezas tradicionais como pão
de gengibre, amêndoas açucaradas,
waffles, castanhas ou batatas assadas, assim como os inúmeros tipos de
linguiças do pais..Sem dúvida, são o
lugar perfeito para se encontrar com
os amigos no frio. Esta tradição, que
remonta à Idade Média, está espalhada pela cidade, incluindo os jardins de
diversos palácios, como o mercado de
Natal no Palácio Belvedere ou do Palácio Schönbrunn.

DÍA 4 seg VIENA - SALZBURGO
Café da manhã e saída para Salzburg
atravessando a famosa região de Salzkammergut com suas maravilhosas
montanhas e lagos. Faremos uma pequena caminhada pela inusitada vila
de St. Wolfgang, famosa pelo seu típico mercado de Natal. Depois disso,
retomaremos a rota para Salzburgo.
Acomodação na cidade incluída.

DÍA 5 ter salzburgo
Após o café da manhã, efetuaremos
um passeio pela charmosa cidade
antiga, onde se destacam o local de
nascimento de Mozart, a Catedral e
a Fortaleza. Para finalizar nosso tour,
visitaremos o mercado de Natal do
Menino Jesus que está situado aos
pés da Fortaleza de Hohensalzburg.
Tarde livre a disposição e acomodação
na cidade incluída.

DÍA 6 qua salzburgo - munique
Após o café da manhã saída para Munique. Depois de ser instalados no
hotel, faremos a visita panorâmica da
capital da Baviera, às margens do rio
Isar. Aqui, destacam-se A Frauenkirche
(Catedral de Nossa Senhora Bendita)
é a maior catedral católica da capital
bávara e o seu estilo arquitetônico
gótico, fazem dela um dos pontos
turísticos mais procurados na cidade.
A seguir, visitaremos a igreja jesuíta
de São Miguel e a igreja de São João
Nepomuceno. À continuação, faremos
um belo passeio a pé pelos mercados
de Natal mais importantes da cidade.
Acomodação na cidade incluída.

DÍA 7 qui munique
Café da manhã, dia livre à disposição e
hospedagem. Sugerimos realizar uma
visita a um dos mais belos mercados
de Natal e imperdível, situada em Marienplatz. Nesta praça você encontrará
mais de 150 barraquinhas de madeira
com produtos locais, decorações natalinas e comidas típicas. Acomodação
na cidade incluída.

DÍA 8 sex munique
Após o café da manhã, serviço de
transfer para o aeroporto.
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SAÍDA INVERNO 2021
FEVEREIRO 1
HOTÉIS PREVISTOS

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
( )
CopenhagUE: ADMIRAL
oslo: THON OPERA
( )
TROMSO: RADISSON BLU
( )
estocolmo: CLARION SIGN
( )

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• 9 noites com café da manhã buffet
• Cruzeiro de 1 noite DFDS cabine
externa com janela
		
• Bilhete de trem bala Oslo-Estocolmo
• Pasaje aéreo Oslo-Tromsö-Oslo 		

TARIFAS EM EUROS
€ 3390,– por persona en doble
€ 1100,– suplemento individual

AURORA BOREAL
DÍA 1 seg COPENHAGUE
Serviço de traslado privado aeroporto-hotel e hospedagem na cidade.

DÍA 2 ter COPENHAGUE
Após o café da manhã, faremos uma
visita panorâmica à cidade, percorrendo seus principais monumentos
e lugares históricos, como a Praça da
Prefeitura, Palácio de Christiansborg
(atual sede do Parlamento), Fonte da
Deusa Gefion, porto de Nyhavn com
suas pitorescas e coloridas casas do
século XVII, e, claro, o emblema da cidade, a famosa Pequena Sereia. Sugerimos realizar uma excursão (opcional
e não incluso) ao majestoso Castelo
Real de Frederiksborg, no norte da
Zelândia. Acomodação.

DÍA 3 qua copenhague
CRUZEIRO DFDS- OSLO
Café da manhã e às 15:00h, traslado
até o porto, depois embarcaremos
num cruzeiro DFDS em direção à Oslo.
Acomodação em cabine externa com
janela.

DÍA 4 qui OSLO
Café da manhã a bordo e desembarcaremos em Oslo às 09:00h. À
continuação apresentamos à “capital
viking”, atravessaremos a Prefeitura,
pelo castelo Akershus, O Palácio Real,
O Parlamento e Parque Vigeland, com
as famosas esculturas de bronze de
Gustav Vigeland, que simbolizam
o ciclo da vida do ser humano, e o
gigantesco monólito com seus 121
corpos entrelaçados. À tarde, sugeri-
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mos realizar uma excursão (opcional
e não incluso) aos museus marítimos
situados na ilha Bygdöy e visita aos
famosos barcos vikings, dos quais
se destaca o barco da Rainha Viking
Asa. Após disso, visitaremos o museu Framhaus, com o seu barco polar
Fram, construído para o capitão Nansen em sua epopéia ao Polo Norte.
Tarde livre à sua disposição. Sugerimos visitar o bairro Akerbrygge é um
popular e cheio de vida, com bares,
restaurantes, shopping, às margens
do fiorde. Acomodação.

DÍA 5 sex oslo - tromsö
Café da manhã, traslado até o aeroporto para nosso próximo destino.
Traslado de chegada para o hotel em
Tromsø.

DÍA 6 SAB TROMSO
Após o café da manhã, partimos em
direção ao Camp Tamok. A viagem
dura por volta de 75 minutos. Nesta
área, você encontrará um clima seco
estável com muitos dias de céu limpo.
Devido ao clima estável deste local,
há uma maior chance de detectar os
frágeis raios das Luzes da aurora polar. Além disso, nesta área desabitada,
nenhuma luz artificial perturbará sua
experiência ou sua tentativa de capturar este maravilhoso fenômeno. Ao
longo da sua visita, você degustará
uma refeição quente e desfrutará de
um extraordinário momento à beira
do Lavvu Lavvu (barraca usada pelo
povo sami do norte da Escandinávia.)
e de uma fogueira. Acomodação.

CÓDIGO:
AURO

DÍA 7 DOM tromso
Após o café da manhã, partimos em
direção ao Camp Tamok. Conheceremos de perto a cultura do povo Sami,
é um povo nativo da Noruega. Sons
antigos, artesanato tradicional e uma
cultura antiga de criação de renas se
misturam às novas tecnologias e ao
estilo de vida moderno. Você desfrutará de um passeio de trenó puxado
por renas através das paisagens absolutamente fascinantes, com o frio do
inverno que é capaz de dar um toque
mágico a essa beleza já estonteante. A
experiência é adequada para pessoas
de todas as idades. Você poderá tentar
caçar uma rena em um arco, como os
Sami fazem tradicionalmente. Finalizaremos este passeio inesquecível.
com uma refeição quente. Retorno ao
hotel e acomodação.

DÍA 8 seg tromso - oslo
Café da manhã, traslado até o aeroporto para nosso próximo destino.
Traslado de chegada para o hotel em
Oslo. Acomodação.

DÍA 9 ter oslo - estocolmo
Após o café da manhã, traslado à
estação de trem e embarcaremos num
trem rápido em direção à capital da
Suécia. Acomodação.

DÍA 10 qua estocolmo
Depois do café da manhã, city tour
pela cidade antiga de Gamla stan,
onde se encontram alguns dos edifícios mais importantes de sua história,

como o Palácio Real, a Casa da Nobreza
e o Museu Nobel. Acomodação.

DÍA 11 qui estocolmo
Após o café da manhã, serviço de
transfer para o aeroporto.

