Grande Cruzeiro pelo

DANÚBIO
Saída: 3 JUNHO 2018
12 dias e 9 noites

03/06 – PORTO ALEGRE/BUDAPESTE
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a
Budapeste com conexões.
04/06 – BUDAPESTE
Chegada em Budapeste. Em horário oportuno, traslado ao porto para
embarque no navio MS Swiss Diamond. Hospedagem em cabines externas.
Jantar e noite a bordo.
05/06 – BUDAPESTE
Pensão completa. Mais que qualquer outra capital, Budapeste está ligada ao
Danúbio, um dos maiores rios navegáveis da Europa, que a atravessa de leste
a oeste. Espiritual e tranquila, a cidade é uma antiga joia do Império
Austro-Húngaro. Pela manhã, visita panorâmica guiada de Budapeste: os
grandes bulevares, o Parlamento, a Ópera, a Praça dos Heróis na área de
Peste e o Bastião dos Pescadores na margem oposta, a área de Buda. Visita da
Igreja de Matias. Coquetel de boas vindas e apresentação da tripulação. Depois
do jantar, espetáculo folclórico a bordo do barco, seguido de um cruzeiro
noturno para admirar seus majestosos monumentos iluminados. Noite a bordo.
06/06 – BUDAPESTE - ESZTERGOM
Pensão completa. Manhã livre em Budapeste. Possibilidade de realizar
excursão opcional da Curva do Danúbio, na qual se visita Szentendre,
cidade situada apenas a 20 km de Budapeste e onde estão instalados
numerosos artistas. Por isso, é conhecida como a “Montmartre” húngara.
Szentendre foi dotada com uma igreja ortodoxa em 1690, quando a maioria
da população Sérvia vivia aqui. Faremos uma parada em Vysegrad, no
coração da famosa curva do Danúbio para admirar o panorama e
visitaremos a basílica de Esztergom. Escala técnica em Esztergom/Stúrovo
e embarque das pessoas que escolheram fazer a excursão. Noite a bordo.
07/06 – BRATISLAVA - VIENA
Pensão completa. Chegada a Bratislava, antiga cidade de coroações
imperiais, hoje jovem e ativa capital da recente República Eslovaca. Passeio
guiado pelo centro da cidade, onde poderemos ver o Palácio do Arcebispo,
o Teatro Nacional, a Catedral de São Martinho, a Porta Michalska e a
Câmara Municipal. Continuação para Viena, coração da Europa Central, que
evoca, através de seus bailes luxuosos e de suas valsas a suntuosidade do
Império dos Habsburgo. Noite a bordo.
08/06 – VIENA
Pensão completa. Visita panorâmica guiada da capital da Áustria, durante a
qual desfrutaremos de edifícios e monumentos como a Ópera, a Câmara
Municipal, o Parlamento, o Bairro dos Museus, e o antigo centro histórico,
onde percorreremos a pé os arredores da Catedral de São Estevão. Tarde
livre. Retorno ao navio e navegação noturna.
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09/06 – DÜRNSTEIN - MELK
Pensão completa. Chegada a primeira hora em Dürnstein. Tempo livre nesta
vila situada no coração do Vale de Wachau, uma das regiões mais famosas da
Áustria. Foi aqui, no Castelo de Kueringer, onde Ricardo “Coração de Leão”
esteve prisioneiro após seu retorno das Cruzadas. Na hora indicada, saída
para Melk, pitoresca cidade situada aos pés de uma Abadia Beneditina de 900
anos de antiguidade em Wachau, uma das regiões mais belas do Vale do
Danúbio. Retorno ao navio. Jantar de gala, espetáculo oferecido pela equipe
do barco e noite de baile. Noite a bordo.
10/06 – LINZ
Pensão completa. Linz é a capital da Alta Áustria, uma preciosa cidade barroca
situada entre o Vale do Danúbio, e a antiga rota do sal. É desde o século XIX o
porto mais importante do médio Danúbio. Dia livre para descobrir a cidade.
Recomendamos realizar uma excursão opcional de dia completo a Salzburg e
a região dos lagos. Noite a bordo.
11/06 – LINZ / CESKY KRUMLOV - PRAGA
Pensão completa. Desembarque e saída em ônibus para Cesky Krumlov.
Visita desta preciosa cidade medieval. Continuação a Praga. Hospedagem.
12/06 – PRAGA
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da cidade de Praga, percorrendo
as principais ruas e monumentos do distrito de Staré Mesto (Cidade Velha) e
Nové Mesto (Cidade Nova). Apreciaremos a majestuosidade da Torre da
Pólvora (estilo gótico), a Casa Municipal (art nouveau) e a estrada real que
começa na rua Celetna para chegar à Praça da Cidade Velha, com a Igreja de
Nossa Senhora de Thyn e o famoso Relógio Astronômico. Então, na Rua
Karlovase, chegamos à Ponte Carlos, a mais famosa da cidade. Tarde livre.
Hospedagem.
13/06 – PRAGA/PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Praga para
embarque em voo com destino ao Brasil com conexões.
14/06 – PORTO ALEGRE
Chegada no Brasil e conexão para Porto Alegre. Chegada e...até a próxima viagem.
Inclui:
• Passagem aérea desde Porto Alegre • Cruzeiro de 7 noites com pensão
completa a bordo do navio MS Swiss Diamond • Todos os passeios conforme
mencionado no programa (Viena, Dürstein, Bratislava e Budapeste) • Espetáculo folclórico e cruzeiro noturno em Budapeste • Programa diário de
atividades e animação • Seguro de viagem • Traslados conforme mencionados no programa • 2 noites em Praga com café da manhã • Visita
panorâmica em Praga e Cesky Krumlov • Traslado de Linz para Praga

EUR

3.291,00

Rua Independência, 1184
Centro • São Leopoldo

+
taxas

