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ROTEIRO DIA A DIA

1° dia, quinta-feira > VIENA
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. Jantar de boas-vindas no famoso restaurante
Marchfelderhof, com bebidas inclusas.
 
2° dia, sexta-feira > VIENA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica da cidade, percorrendo a Ringstrasse, com seus magníficos
monumentos, como a Ópera, os Museus de Belas Artes e Ciências Naturais, o monumento de Maria Teresa, o
Parlamento, a Prefeitura, o Teatro Nacional e o Palácio Imperial Hofburg. Também conhecemos os jardins de
Belvedere, palácio de verão do príncipe Eugene de Saboya, com uma vista magnífica da cidade. Ao final,
percorremos o interior da Catedral de São Estevão. Tarde livre e hospedagem.
 
3° dia, sábado > VIENA
Café da manhã. Dia livre (sugerimos uma excursão opcional ao Vale do Danúbio). Hospedagem.
 
4° dia, domingo > VIENA | BUDAPESTE
Café da manhã. Pela manhã, saída de ônibus para Hungria, chegando ao meio-dia a Budapeste. À tarde, visita
panorâmica da cidade, na qual pode-se apreciar o Bastião dos Pescadores e a Igreja de São Matias.
Hospedagem.
 
5° dia, segunda-feira > BUDAPESTE
Café da manhã. Pela manhã, visita a pé pelo famoso mercado, com produtos típicos da Hungria. Tarde livre.
Hospedagem.
 
6° dia, terça-feira > BUDAPESTE | PRAGA
Café da manhã. Saída para Praga, passando por Bratislava, Eslováquia. Tempo livre para conhecer a parte velha
da cidade. Prosseguimento até Praga e passeio a pé por suas ruas medievais. Por meio delas, atingimos o ponto
de onde pode-se desfrutar das vistas mais lindas da cidade. Chegada ao hotel. Hospedagem.
 
7° dia, quarta-feira > PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, conhecendo os monumentos históricos mais interessantes, como a
Praça Venceslau, o Teatro Nacional e o Bairro do Castelo de Praga. Breve passeio a pé para ver a famosa Praça
da Cidade Velha, com o seu relógio astronômico, a igreja gótica Nossa Senhora de Týn e a famosa Ponte Carlos.
Tarde livre. Hospedagem.
 
8°dia, quinta-feira > PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de visita opcional a Karlovy Vary, o clássico balneário da antiga monarquia
Austro-húngara. Hospedagem.
 
9° dia, sexta-feira > PRAGA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e término do tour.

Compartilhar roteiroCompartilhar roteiro

POLVANI TOURS
Rua Bandeira Paulista, 600, 10º

andar
Itaim Bibi – CEP 04532-001

São Paulo (SP) – Brasil

+55 (11) 3083-4411

WhatsApp Polvani
reservas@polvani.com.br
www.polvani.com.br

Calle de San Bernardo, 20, 6º
Madri -  Espanha
 +34 915 328 053

   +34 649 467 934
  polvanispain@polvanitours.es

www.polvanitours.com

Via XII Ottobre, 2
Gênova -  Itália
+39 010 593 351
info@polvani.it

Calle Esmeralda, 983 – C1007ABK
Buenos Aires -  Arg entina

+54 11 4312-7972
informes@polvani.tur.ar

www.polvani.tur.ar

© 2020 Polvani Tours
Desenvolvido por Ao Sabor da Letra | Fotos Shutterstock

INÍCIO VIAGENS E DESTINOS CATÁLOGO QUEM SOMOS CONDIÇÕES FALE CONOSCO BLOG

>

https://www.polvanitours.com.br/capitaisimperiais?lightbox=dataItem-keil0phz
tel:+55 (11) 3083-4411
https://api.whatsapp.com/send?phone=it_IT393383729860
mailto:reservas@polvani.com.br
https://www.polvanitours.com.br/
tel:+55 (11) 3083-4411
https://api.whatsapp.com/send?phone=it_IT393383729860
mailto:reservas@polvani.com.br
http://www.polvani.com.br/
https://www.instagram.com/polvanibrasil/
https://www.facebook.com/polvanibrasil/
http://www.youtube.com/channel/UCHEkkH8VVdb8zlZE_GDdxxg
http://www.linkedin.com/company/polvanitoursbr
http://open.spotify.com/user/8divys5j1al22osda3qyse1ug
tel:+34 915 328 053
tel:+34 649 467 934
mailto:polvanispain@polvanitours.es
http://www.polvanitours.com/
tel:+34 915 328 053
mailto:polvanispain@polvanitours.es
https://www.polvanitours.com.br/
mailto:info@polvani.it
tel:+39 010 593 351
tel:+39 010 593 351
mailto:info@polvani.it
tel:+54 11 4312-7972
mailto:informes@polvani.tur.ar
http://www.polvani.tur.ar/
tel:+54 11 4312-7972
mailto:informes@polvani.tur.ar
http://www.polvani.tur.ar/
http://www.aosabordaletra.com/
https://www.polvanitours.com.br/
https://www.polvanitours.com.br/
https://www.polvanitours.com.br/
https://www.polvanitours.com.br/nosso-catalogo
https://www.polvanitours.com.br/quem-somos
https://www.polvanitours.com.br/condicoes-e-contrato
https://www.polvanitours.com.br/fale-conosco
https://www.polvanitours.com.br/blog
https://www.polvanitours.com.br/capitaisimperiais

