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ABRIL / MAIO / JUNHO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Viena DIA 2  ›  Viena  ›  Budapeste  245 Kms

DIA 3  ›  Budapeste

DIA 4  ›  Budapeste  ›  Bratislava  ›  Praga  
530 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Viena, via Lisboa. Chegada e 
transporte até ao centro da capital austríaca, cidade imperial 
e cosmopolita, mundialmente conhecida pela música, pelos 
sofisticados cafés e pela valsa. Destacamos lugares como a 
Ópera de Viena, uma das mais antigas companhias de ópera 
do mundo, o Palácio Hofburg, antiga residência da Casa 
de Habsburgo, o Burgtheatre, Teatro Nacional austríaco, o 
Parlamento e a Biblioteca Nacional, e a Catedral de Santo 
Estêvão, um dos ícones da cidade, onde se realizam grandes 
concertos de música clássica. Tempo livre. Sugerimos que 
experimente o Sachertorte, afamado bolo de chocolate 
vienense.  Jantar. Alojamento no Intercity Hotel Wien  
(partida de abril) ou Leonardo Hotel Viena  (restantes 
partidas) ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Palácio de 
Schönbrunn, antiga residência de verão da família imperial 
austríaca. Visita orientada pelo guia local ao palácio barroco, 
Património Mundial da UNESCO. Almoço. Partida em direção a 
Budapeste, capital da Hungria e eleita como o melhor destino 
turístico europeu, em 2019. Panorâmica de apresentação da 
cidade apelidada como “Paris de Leste”. Tempo livre para 
atividades de caráter pessoal, sugerimos a visita às Termas 
de Széchenyi para uma experiência única ou uma visita ao 
luxuoso Café New York. Jantar. Alojamento no Hotel Mercure 
Budapest Castle Hill  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita de 
Budapeste, que se divide entre o lado de Buda e o lado de 
Peste. Iniciamos pela Colina de Buda, com destaque para o 
Bastião dos Pescadores, fortaleza construída em homenagem 
às sete tribos magiares, a Igreja de Matias Corvino e para 
o Castelo de Buda, Património Mundial da UNESCO, que 
alberga a Biblioteca, a Galeria Nacional e o Museu da História. 
Prosseguimos até ao lado de Peste, com uma breve paragem 
no Mercado Central e visita à Basílica de Santo Estevão, 
construída em homenagem ao primeiro rei da Hungria, 
Estevão I. Passeio pela emblemática Avenida Andrassy até 
à Praça dos Heróis, construída para homenagear os líderes 
das sete tribos fundadoras da Hungria. Almoço. Visita ao 
Parlamento de Budapeste, imponente edifício húngaro e um 
dos maiores parlamentos a nível mundial, e à Ópera Estatal. 
Terminamos o dia com um belo cruzeiro pelo rio Danúbio 
com jantar a bordo. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída com destino a Bratislava, 
capital da Eslováquia, cidade dos terraços românticos. Breve 
visita panorâmica com passagem no Castelo, na Catedral 
de São Martinho, na Porta de São Miguel e Teatro Nacional 
da Eslováquia. Tempo livre na Praça Námestie. Almoço. 
Continuação da viagem até Praga, capital da República Checa. 
Jantar. Alojamento no Hotel Royal Praga  ou similar. 

DIA 5  ›  Praga  55 Kms

DIA 6  ›  Praga  ›  Kutná Hora  ›  Lisboa ou 
Porto

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos a visita desta acolhedora 
cidade pelo Castelo de Praga, complexo constituído por 
vários palácios e edifícios históricos, entre eles a Catedral 
de S. Vito, símbolo de Praga, e a célebre Rua do Ouro. 
Visita à Biblioteca do Mosteiro de Strahov, uma das mais 
deslumbrantes bibliotecas históricas do mundo. Almoço. 
Visita pela Cidade Pequena, Mala Strana, uma das zonas 
mais encantadoras da cidade e onde encontramos a Igreja 
do Menino Jesus de Praga. Travessia do rio Moldava através 
da Ponte Carlos até à Cidade Velha, recheada de beleza e 
diversidade arquitetónica. Destaque para o famoso relógio 
astronómico, a Torre da Pólvora e a Praça Venceslau. Jantar 
típico com animação folclórica. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita à cidade mineira 
de Kutná Hora na região Boémia do país. Visita ao Ossuário 
de Sedlec, impressionante capela subterrânea, conhecida 
pelo seu peculiar interior decorado com ossos e crânios 
desde o brasão da família Schwarzenberg ao candelabro 
principal. Tempo ainda para conhecer a Igreja Românica de 
St. James e a Catedral de Sedlec. Almoço. Em horário a indicar 
localmente, transporte para o aeroporto de Praga para 
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa. 
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

Castelo de Praga, Viena, Palácio de 
Schonbrunn, Budapeste e Bratislava

Capitais
Imperiais

Deixe-se admirar pela beleza intemporal e majestosa das Capitais 
Imperiais. Jóias do mundo antigo, com o seu charme medieval que se 

funde com o seu rico património, romance e história. 

1. PALÁCIO DE SCHONBRUNN, VIENA

2. BIBLIOTECA DO MOSTEIRO STRAHOV, PRAGA 3. PONTE CARLOS, PRAGA 4. VISTA PANORÂMICA, BUDAPESTE

10 Partidas de 
Lisboa ou Porto
6 dias › 5 noites de alojamento
de 5 a 10 de Abril,
de 1 a 6 de Maio*,
de 7 a 12 de Junho
de 21 a 26 de Junho
*Nas datas destacadas, o circuito realiza-se de forma invertida.

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) - Lisboa (03h20) - Viena
• Praga (03h30) - Lisboa (00h55) - Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 55€ ** (Partida de Lisboa); 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Refeições: 5 almoços e 5 jantares;
› Guia local de língua portuguesa em Viena, 
Budapeste e Praga;
› Entradas no Palácio de Schönbrunn em Viena; 
Bastião dos Pescadores, Igreja de Matias Corvino, 
Basílica de Santo Estevão, Opera Estatal e 
Parlamento em Budapeste; Castelo de Praga, 
Catedral de S. Vito, Biblioteca do Mosteiro de 
Strahov, Igreja do Menino Jesus em Praga; Ossuário 
de Sedlec em Kutná Hora;
› Cruzeiro rio Danúbio com jantar a bordo;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem  – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

Duplo

Crianças *

Single

   1.355€

   1.020€

   1.655€

›
REFEIÇÕESVISITAS

12 10

Suplemento de partida do Porto  25€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


