Grande Cruzeiro
pelo DANÚBIO

Saída: 24

DE MAIO 2019

24/05 – PORTO ALEGRE / PRAGA - Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque
com destino a Praga.
25/05 – PRAGA - Chegada e traslado ao hotel.
26/05 – PRAGA - Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica de Praga e Cesky Krumlov.
27/05 – PRAGA / LINZ (ÁUSTRIA) - Café da manhã no hotel e saída para Linz. Embarque no porto de
Linz, no centro da cidade, a bordo do navio "MS Swiss Diamond" (ou similar). Alojamento a bordo.
28/05 - LINZ - Pensão completa a bordo. Linz é a capital da Alta Áustria e uma bela cidade barroca,
situada entre o vale do Danúbio e da via de sal, é desde o século XIX, o porto mais importante do
Danúbio. Dia livre para descobrir a cidade. Recomendamos a excursão opcional de dia inteiro a
Salzburg. Alojamento a bordo. Cocktail de boas vindas e apresentação da tripulação. Navegação
noturna em direção Melk.
29/05 - MELK / DÜRNSTEIN / VIENA - Pensão completa a bordo. Chegada cedo em Melk, área
pitoresca no sopé de uma abadia beneditina de 900 anos de história, localizado em uma das
regiões mais belas do Vale do Danúbio, cidade Wachau. Com o tempo, iremos para Durnstein.
Chegada e visita esta vila localizada no coração do Vale Wachau, uma das mais famosas regiões da
Áustria. Foi aqui, em especial no Castelo Kueringer, onde Richard "Lionheart" foi preso após seu
retorno das Cruzadas. Navegação até Viena. Alojamento a bordo.
30/05 - VIENNA - Pensão completa a bordo. Visita panorâmica da capital austríaca, apreciando os
edifícios e monumentos como a Opera, a Câmara Municipal, do Parlamento, do Bairro dos Museus
e do antigo centro histórico, onde iremos visitar a pé em torno da Catedral de São Estevão . Tarde
livre para atividades opcionais. Alojamento a bordo.

200 m de altura. Vamos continuar a Szentendre, uma cidade a apenas 20 km de Budapeste, onde
muitos artistas têm instalado, por isso é conhecido como a "Montmartre" húngara. Szentendre
era dotado de uma igreja ortodoxa em 1690, quando uma grande maioria da população sérvia
viveu aqui. Continuação a Budapeste. Chegada ao barco. Na parte da tarde passeio turístico de
Budapeste: o Grands Boulevards, o Parlamento, a Opera House, Praça dos Heróis, no lado Pest e
Bastião dos Pescadores, na margem oposta, o Buda. Após o jantar, show folclórico, a bordo do
navio, seguido por um cruzeiro de noite para admirar os majestosos monumentos iluminados.
Alojamento a bordo.
02/06 - BUDAPEST - Pensão completa a bordo. Mais do que qualquer outra capital, Budapeste
está ligada ao Danúbio, um dos maiores rios navegáveis da Europa, que atravessa de leste a oeste.
Espiritual e calmo, é uma antiga jóia do Império Austro-Húngaro. Dia livre para conhecer a cidade.
Possibilidade de excursão opcional. Jantar de gala oferecido pela tripulação do barco. Alojamento
a bordo.
03/06 - BUDAPEST - Café da manhã a bordo. Desembarque e traslado para o hotel. Hospedagem
e restante do dia livre.
04/06 - BUDAPEST / PORTO ALEGRE - Café da manhã no hotel Em horário oportuno traslado para
o aeroporto para embarque com destino a Porto Alegre com conexões. Chegada e .... até a
próxima viagem.

INCLUI:
Passagem aérea desde Porto Alegre • Acompanhamento de coordenador Paralelo 30 para um
grupo de no mínomo 20 pessoas • Seguro saúde • 7 noites de Cruzeiro no Barco Swiss Diamond 4*
(ou similar) em cabine standard dupla com pensão completa a bordo • Programa diário de
atividades, animação e 4 visitas guiadas: Dürnstein (a pé), Viena, Bratislava (a pé) e Budapest;
espetáculo folclórico e cruzeiro noturno a bordo em Budapest

31/05 - VIENA / BRATISLAVA (ESLOVÁQUIA) - Pensão completa a bordo. Tempo livre na cidade,
coração da Europa Central, que evoca através de suas valsas os bailes suntuosos e do Império dos
Habsburg na Europa. À hora indicada, saída para Bratislava. Chegada à tarde e visita desta cidade
antiga, agora capital jovem e ativa, antes local das últimas coroações imperiais da República
Eslovaca. Passeio guiado pelo centro da cidade durante o qual podemos ver o Palácio do Arcebispo,
o Teatro Nacional, a Catedral de St. Martin, Michalska Portão e Prefeitura. Continue a Esztergom.
Alojamento a bordo.
01/06 - ESZTERGOM / BUDAPESTE (HUNGRIA) - Pensão completa a bordo. Escala em Esztergom /
Stúrovo e desembarque das pessoas que escolheram a excursão opcional à "Curva do Danúbio",
que vai sair de ônibus para visitar a Basílica de Esztergom, capital religiosa da Hungria. Continue a
pé até Vysegrad, no coração da famosa "Curva do Danúbio" para admirar a vista do castelo mais de

EUR

3.165
+ taxas

51 3037.3522
paralelo30turismo.com.br

SAÍDA:

12 DIAS E 10 NOITES
VALOR POR PESSOA EM APTO. DUPLO

24 DE MAIOO 2019
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