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4º Dia – VIENA

1º Dia - LISBOA / BUDAPESTE
Em hora e local a determinar, partida para o aeroporto de Lisboa. Formalidades de embarque por
Delegado da Professionalteam, partida avião de carreira regular com destino a Budapeste.
Chegada a Budapeste. Após as formalidades de desembarque e alfandegárias, assistência pelo
nosso Guia local, que os acompanhará durante toda a viagem. Transporte para o hotel. Instalação
e distribuição dos quartos. Jantar e alojamento.

2º Dia - BUDAPESTE
Pensão completa.
Manhã livre.Transporte ao cais, onde embarcarão para um passeio de barco pelo rio Danúbio com
almoço a bordo. No final do passeio, regresso á cidade. Visita da cidade de Budapeste, conhecida
como a "Pérola do Danúbio". Budapeste é dividida por este rio em duas partes distintas: "Buda" a
mais antiga, situada na margem ocidental, onde se concentram as belas residências da alta
sociedade e as Embaixadas e "Peste", na margem oriental, centro de toda a actividade da cidade,
com modernos hotéis e restaurantes. Continuação da visita da cidade, contemplando os seus mais
importantes pontos de interesse, nomeadamente o Bairro do Castelo, Igreja Matias, Bastião dos
Pescadores, Praça dos Heróis, Basílica, Avenida Andrassy, Páteo do Castelo “Vajdahunyad”,
Parlamento. Em hora a indicar partida para o restaurante onde será servido o jantar e se assistirá
a um espectáculo de folclore. No final, regresso ao hotel e alojamento

3º Dia – BUDAPESTE / BRATISLAVA / VIENA
Pensão completa.
De manhã, partida em direcção a Bratislava, Capital da República da Eslováquia antigamente era
a capital de toda a Hungria. A cidade situa-se na margem do Danubio. Chegada e passeio pelo
centro, onde se destaca a Fortaleza, da qual se pode contemplar uma maravilhosa panorâmica do
Danúbio. Almoço em restaurante local. Após o almoço, continuação da viagem em direcção à
Áustria. Chegada a Viena ao final da tarde. Instalação no hotel. Jantar e alojamento.
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Pensão completa.
De manhã, partida para visita panorâmica da bela capital da música. Dos pontos por onde iremos
passar merecem especial referência: o Palácio de Hofburg, residência de Inverno da família
Imperial, o Palácio de Belvedere, com os seus preciosos jardins, de onde se obtém uma fabulosa
vista panorâmica de Viena, a Igreja Votiva e a “Ringstrasse”, com os seus sumptuosos edifícios e
monumentos, nomeadamente a Ópera, os Museus de Belas artes e Ciências Naturais, os
Monumentos a Goethe, Schiller, Mozart e Maria Teresa, o Parlamento em estilo neoclássico, a
“Rathaus” ou Câmara Municipal de estilo neogótico, o Teatro Nacional e a Catedral de “St.
Stefans”, inicialmente construída nos séculos XIV e XV, depois de ter sido destruída por um
incêndio. Na visita, está incluída a entrada no Castelo Schonbrunn. O almoço será servido durante
as visitas. Após o almoço, tempo livre para visitas a gosto pessoal. À noite, transporte para a zona
do Grinzing, onde o jantar será servido numa das típicas tabernas de Viena, conhecidas pelo seu
vinho verde. No final, regresso ao hotel e alojamento.

5º Dia – VIENA / DURNSTEIN / ABADIA DE MELK / PRAGA
Pensão completa.
Em hora a determinar, partida para a visita panorâmica à cidade de Durnstein, onde segundo a
lenda o Rei Ricardo Coração de Leão foi detido e libertado pelo seu escudeiro. Após a visita,
continuação para Melk. Após a chegada à Abadia de Melk, visita deste grandioso complexo
barroco, o mais famoso Mosteiro Beneditino da Europa Central, que é conhecido como o Berço da
Áustria. No final da visita, almoço em restaurante local.De tarde, saída com destino a Praga,
capital da República Checa.Após a chegada, instalação no Hotel. Distribuição de quartos. Jantar
no hotel e alojamento.
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6º Dia – PRAGA

8º Dia - PRAGA / LISBOA

Pensão completa.

Pequeno almoço no hotel.De manhã, tempo livre para actividades de carácter pessoal. Em hora a
determinar localmente transporte para o Aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e
partida em avião De carreira regular com destino a Lisboa. Refeições a bordo. Formalidades de
desembarque.Transporte ao local de partida.

De manhã, saída para a visita da cidade de Praga, capital do antigo reino da Boémia e uma das
cidades mais belas da Europa, conhecida desde há muito como “a Cidade Dourada das 100
Torres”. Seus principais pontos de atracção encontram-se no lado direito do rio Moldava, em
especial na chamada Cidade Velha, onde se admiram além do Castelo de Praga, que apesar do
seu nome não é um castelo no sentido comum da palavra mas um conjunto de palácios, conventos
e igrejas, que começaram a ser construídos a partir do século IX: o Palácio Real, antiga residência
dos reis da Boémia e posteriormente residência Imperial; Mala Starna (o bairro da cidade pequena
conjunto histórico quase intacto com palácios, igrejas, casas e jardins barrocos e renascentistas,
onde se encontra a Catedral de S. Nicolau, obra barroca do século XVIII e a Igreja do Santo
Tomás, construção de estilo gótico datada de 1285 que pertenceu originalmente aos Padres
Agostinhos; a Igreja de Nossa Senhora de Loreto, construída à imagem da existente em Itália; a
Ponte de Carlos, autentico símbolo de Praga, que une a cidade Pequena à Cidade Velha; Stare
Mesto (Cidade Velha), que é o conjunto mais belo e atraente de Praga. Entre todas as suas praças
e ruas destaca-se sobretudo o seu coração - a Praça da Cidade Velha, com a Igreja de Nossa
Senhora de Tyn, a Torre da Pólvora. Visita à Igreja de Nossa Senhora da Vitória, construída em
1613, onde se encontra a famosa estátua, em cera, do Menino Jesus de Praga, trazida desde
Espanha em meados do século XVI. O almoço será servido em restaurante local durante a visita.
Jantar e alojamento no hotel.

FIM DA VIAGEM

7º Dia - PRAGA - Karlovy Vary
Pensão completa.
Em hora a determinar localmente, partida para visita a Karlovy Vary, o mais famoso balneário
termal do antigo Império Austrohúngaro. Esta cidade, conjuga as qualidades terapêuticas das suas
águas com um local de grande beleza natural. Fundada por Carlos IV, segundo a lenda, foi sendo
escolhida pela nobreza e alta burguesia da Europa como ponto de encontro social. Toda a cidade
foi restaurada mantendo o seu estilo original, nomeadamente os seus palácios do séc. XIX. Almoço
em restaurante local.Tempo livre para visitas a gosto pessoal.Em hora a determinar localmente,
regresso ao hotel. À noite, partida para o restaurante onde será servido o jantar de despedida e
se assistirá a um espectáculo de folclore. Regresso ao hotel e alojamento.
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