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PRAGA – BUDAPESTE – BRATISLAVA – VIENA
em 8 dias
Dia 1

Chegada a Praga
Chegada a Praga. Encontro com o guia acompanhante e traslado ao hotel.
Alojamento.
Jantar. Pernoite em Praga.

Dia 2

Praga
Pequeno-almoço no hotel.
Primeira parte da visita a Praga, a capital da República Checa. É uma das cidades mais
bonitas da Europa. Passeio pela Colina do Castelo: Loreto de Praga – um prédio
barroco, o lugar de peregrinação desde há 300 anos (sem entrada). O Castelo de Praga,
construído numa colina junto ao rio Vltava, é um conjunto de prédios. Entre eles, o
mais impressionante – a Catedral de São Vito, o centro religioso da Boémia, um
exemplo excepcional de arquitetura gótica, refleta a riqueza da antiga monárquia
checa. Percorremos também a famosa Rua do Ouro – Zlata Ulicka. Debaixo da Catedral
fica a Mala Strana – um bairro com palácios barrocos, igrejas interessantes, como a
Igreja de São Nicolau e o santuário de Santa Maria Vitoriosa com a milagrosa e famosa
imagem do Menino Jesús de Praga. A Igreja fica perto da famosa Ponte Carlos.
Almoço.
Continuação da visita: Cidade Antiga. Entre outros monumentos interessantes,
veremos a Praça Maior chamada também a Praça da Cidade Velha com a Torre da
Cidade, o relógio Astronômino Orloj, os predominantes edifícios da Prefeitura e Igreja
de Tyn. Passaremos pela Cidade Nova com a famosa Praça de São Wenceslau, o lugar
das demonstrações do século XX. Continuaremos até ao Josefov; a velha Cidade Judaica
que era casa de uma comunidade judaica importante.
Jantar. Pernoite em Praga.
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Praga – Karlovy Vary – Praga
Paqueno-almoço no hotel.
Saida a Karlovy Vary.
Chegada e visita. É uma cidade termal situada na parte ocidental da República Checa,
na confluência dos rios Ohře e Teplá. Karlovy Vary leva o nome do imperador Carlos IV
que fundou a cidade em século XIV. A cidade é historicamente famosa pelas suas
termas, pelo seu licor famoso Karlovarská Becherovka e também é mundialmente
famosa pelos cristais da marca Moser de alta qualidade e pureza com o know-how dos
melhores artesãos da Boémia.
Almoço.
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Continuação da visita.
Saída de regresso a Praga.
Jantar. Pernoite em Praga.

Dia 4

Praga – Český Krumlov – Viena
Pequeno-almoço no hotel. Check out.
Saída a Cesky Krumlov. /175km/
Sem dúvida, Cesky Krumlov é uma das cidades mais bonitas da República Checa.
Situada entre pequenas colinas, é uma cidade medieval perfeitamente conservada.
Visitaremos a cidade antiga e o castelo (sem entrada). O charme de Cesky Krumlov foi
reconhecido também pela UNESCO, que decidiu inscrever a cidade na lista do
Património da Humanidade.
Almoço.
Continuação a Viena. /210km/
Chegada a Viena. Alojamento.
Jantar. Pernoite em Viena.
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Viena
Pequeno-almoço no hotel.
Visita a Viena. A capital austriaca lembra dos seus grandes tempos, quando era capital
de um império que unia várias nações e culturas. É uma cidade cosmopolita. Passeio
pela cidade incluí a visita panorámica de Viena percorrendo a “Ringstrasse” com os
seus maravilhosos monumentos como a Ópera, os museus de Belas Artes e Ciências
Naturais, o monumento de Maria Teresa, o Parlamento, a Prefeitura, o Teatro Nacional.
A pé: o Palácio Imperial de Hofburg, os jardins do Belvedere com o Palácio de Verão do
Príncipe Eugenio de Saboya.
Almoço.
Continuação de visita: A Catedral de São Estévão e os belos monumentos testemunhas
do passado imperial, as principais avenidas como a Kartnerstrasse.
Transferência para o Palácio Schonbrunn – um dos palácios mais famosos do mundo.
Os reis franceses tinham o Versailles, os portugueses a Mafra e o imperador austriaco
tinha o seu Schonbrunn. Um palácio impressionante com um jardim enorme, cheio de
artações, como o labirinto ou a glorieta com o panorama de Viena (visita ao Palácio
incluída).
Regresso ao hotel.
Jantar. Pernoite em Viena.
Viena – Bratislava – Budapeste
Pequeno-almoço no hotel. Check out.
Saída para Bratislava. /80km/
Bratislava, passeio pela parte antiga da cidade com guia local. Bratislava, a capital de
República Eslovaca era durante muitos séculos a cidade de coroação dos reis e reinas
húngaras: o primeito rei da Hungria coroado em Bratislava foi Fernando I Habsburgo, o
neto dos Reis Católicos. Por isso, e pela proximidade de Viena, Bratislava tornou-se a
cidade mais importante de Hungria. Também por esta razão a Cidade Antiga é cheia de
palácios construídos pela aristocrácia húngara. Hoje Bratislava é a capital da República
Eslovaca. As ruelas recentemente renovadas, têm o encanto de uma cidade barroca.
Almoço.
Tempo livre no centro de Bratislava.
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Saída para Budapeste. /200km/
Chegada. Alojamento.
Jantar. Pernoite em Budapeste.

Dia 7

Budapeste
Pequeno-amoço no hotel.
Visita a Budapeste, a maior cidade do Leste Europeu, muitas vezes chamada o Paris do
Leste Europeu. A capital de um país interessante, que durante a sua história foi
influenciada por várias culturas (alemã, eslava, turca), sempre mantendo-se também
primeiramente húngara. A visita incluí o lado de Buda – com a Colina do Castelo,
antigamente a residência dos governadores do Reino; a famosa Igreja de Matias e
impressionante panorama da cidade vista desde o Bastião de Pescadores.
Almoço.
Continuação da visita de Budapeste: continuamos para lado oriental do Danúbio, por
um dos famosos pontes. Peste – cheio de arquitectura monumental. Aqui fica a Basílica
de Santo Estévão, a maior igreja da cidade, e o famoso Parlamento, um dos edifícios
construídos para o milenário do país húngaro.
Jantar no cruzeiro.
Pernoite em Budapeste.
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Dia 8

Budapeste – saída
Pequeno-amoço no hotel. Check out.
Transfer ao aeroporto de Budapeste.

