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Soluções criativas para empresas vencedoras 

Budapeste 

Budapeste é a capital e a maior cidade da Hungria, e a sexta maior da União Europeia. Localizada nas margens do Danúbio, foi fundada em 17 de 

Novembro de 1873 com a fusão das cidades de Buda e Obuda, na margem direita do Danúbio, com Peste, na margem esquerda. 

Budapeste tem 9 pontes, sendo a mais conhecida a Széchenyi Lánchíd. Os edifícios mais característicos e importantes são o Castelo de Buda 

(Budai Vár), o Parlamento (Országház) e o Teatro Nacional, divulgados nos mais conhecidos cartões-postais da cidade, que tem, como o turismo, 

uma fonte de rendimento de crescente importância. 

Temperatura média anual em Budapeste 

Precipitação média anual em Budapeste 



Soluções criativas para empresas vencedoras 

Highlights 
 

 

Igreja Mátyás: Fica no Bairro do Castelo, em Buda, e é conhecida pelo seu colorido telhado em tons de verde e amarelo. Tem origem no Séc. XIII, 

mas sofreu imensas alterações, tendo sido, até, transformada em mesquita pelos turcos. 

 

Bastião dos Pescadores: Erguido no local das antigas muralhas defensivas de Buda, não tinha intenção de ser um bastião, quando foi construído, no 

final do Séc. XIX. No fundo, é um miradouro perfeito para apreciar a vista sobre o rio e descansar. 

 

Palácio Real: Destruído e reconstruído várias vezes, é Património Mundial da Unesco e símbolo da grande monarquia dos Habsburgos. Não deixe de 

passar pela Entrada Ornamental e pela escultura do enorme “pássaro-guarda”, pela fonte Mátyás e pela Porta do Leão. 

 

Monumento da Libertação: No topo da Colina Géllert, depois da estátua de S. Géllert, do parque e da Cidadela, está a simbólica estátua de uma 

mulher a erguer uma folha de palma. A escultura domina toda a cidade e o local oferece a melhor paisagem que pode imaginar. 

 

Ponte das Correntes: Foi a primeira ponte fixa a ligar Buda e Peste. Não pode deixar de passar a pé esta ponte nem de se sentar, à noite, uns 

minutos em ambas as margens. Do lado de Peste tem vista para o grandioso Palácio Real. Do lado de Buda, é impossível não ver o imponente 

Parlamento. 
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Highlights 
Parlamento: É o edifício mais imponente de toda a cidade, com mais de 250 metros de comprimento e 100 de altura. Foi construído em estilo 

neogótico, entre 1884 e 1902, com uma clara inspiração no Parlamento britânico. À noite é ainda mais magnífico. 

 

Rua Váci: No centro de Peste, uma das ruas mas agitadas desde o Séc. XIX, vai encontrar de tudo. Na paralela, junto ao rio, a sul da Ponte das 

Correntes, irá deparar-se com esplanadas, hotéis e imensa animação, dia e noite. 

 

Ópera Nacional: Foi construída em 1884, para rivalizar com as grandes salas de Paris, Viena ou Dresden, não ficando muito atrás em beleza e 

preciosismo. A escadaria, o átrio principal e o salão, onde está o palco central e o camarote real, merecem uma visita. 

 

Praça dos Heróis: No cimo da Avenida Andrássy fica um grandioso monumento construído na época de ouro da Hungria, em 1896. Um conjunto 

de estátuas nobres de líderes políticos húngaros, com a ilustre figura do arcanjo Gabriel ao centro. 

 

Parque da Cidade: O Városliget é um extenso e magnífico jardim com um “castelo” de inspiração em contos de fadas, onde se reúnem vários 

estilos arquitectónicos, ilustrando a História da Hungria. 

 

Informações ÚTEIS 

Moeda: Forints húngaros 

Idioma: Húngaro. O inglês é amplamente falado nas zonas turísticas, embora nem sempre de forma perceptível. 

Fuso horário: UTC/GMT -1/-2 horas 

Clima: Temperado continental, geralmente com temperaturas amenas. A melhor altura para visitar esta cidade é entre Março e Junho e entre 

Setembro e Novembro. Em Julho faz demasiado calor e em Dezembro as temperaturas são, muitas vezes, negativas. 
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Itinerário  

1º Dia – 12 de Abril - LISBOA  / BUDAPESTE 

Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida. Entrega das documentações e assistência nas 

formalidades de embarque por um representante da Abreu, que vos acompanhará durante toda a viagem.  

10h35 - Partida às no voo TAP, TP 1312, com destino a Budapeste. Chegada prevista para as15h05. 

Assistência e transporte privado para o Hotel Novotel Centrum 4**** ou similar. Formalidades de check-in e 

distribuição dos quartos.  

Tempo livre até transporte privado para o porto de embarque. Realização de um passeio de barco pelo Danúbio 

com jantar de Boas Vindas, durante o qual se atravessa duas vezes o centro da cidade, podendo os passageiros 

desta forma apreciar a vista dos monumentos iluminados. Regresso ao hotel e alojamento.  

 

 

2º Dia – 13 de Abril - BUDAPESTE 

Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a combinar início da visita de dia inteiro a Buda e Peste. Especial destaque para 

os principais monumentos da cidade: Praça dos Heróis, Ópera (exterior), Avenida Andrássy, Basílica de Santo 

Estêvão (visita ao interior), Monte de S. Gerardo, Ponte das Correntes, Igreja do Rei Matías (visita ao interior), 

Bastião dos Pescadores, Sinagoga, Parlamento (entrada). O almoço terá lugar no restaurante Kárpátia. 

Regresso ao hotel ao final da tarde.  

Jantar no hotel e alojamento. 
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Itinerário  

3º Dia – 14 de Abril - BUDAPESTE 

Após o pequeno-almoço, saída para realização da visita à “Curva do Danúbio”. Chegaremos a Szentendre, aldeia 

típica situada na margem do rio, de ruas estreitas e casas pequenas, que albergam museus, cafés, bares e muitas 

lojas de artesanato húngaro. Tempo livre para compras, fotos e passear pelas pitorescas ruas. 

Continuação de viagem até Visegrád, antiga sede real da Hungria. A partir do terraço da sua fortaleza medieval, 

contemplará a famosa vista “Curva do Danúbio”. 

Almoço em restaurante local que evoca a Idade Média. Regresso a Budapeste ao final da tarde. 

À noite, saída para jantar de despedida no restaurante “Callas”. Trata-se de um restaurante com programa muito 

especial: um cantor de Ópera canta para os clientes, acompanhados por um quarteto de cordas e um pianista. 

Durante o jantar, assista, também, à actuação de um par de dançarinos, que apresentam as danças tradicionais e 

populares do país. No final, transporte para o hotel. Alojamento. 

 

 

4º Dia – 15 de Abril - BUDAPESTE / LISBOA  

Pequeno-almoço no hotel. Manhã e almoço livre.  

Em hora a informar, transporte para o aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque. 

15h50 – Partida no voo TAP, TP 1315, com destino a Lisboa.  

Chegada pelas 18h35.  

 

 

 

Fim da viagem e dos nossos serviços  
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Serviços 

INCLUINDO: 

 Passagem aérea, em classe económica, com a TAP para o percurso Lisboa / Budapeste / Lisboa, com direito a 1 peça de bagagem de porão 

com franquia de 20 Kg; 

 Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 46,91€ por pessoa – sujeitas a reconfirmação até à data de emissão; 

 Assistência e transporte privado para o percurso aeroporto / hotel / aeroporto; 

 Estadia de 03 noites no Hotel Novotel Centrum 4**** ou similar, em regime de pequeno-almoço; 

 2 almoços em restaurantes locais;  

 1 jantar no hotel (sem bebidas incluídas) + 1 jantar no barco (buffet com água, café, vinho e aperitivo incluídos) + 1 jantar em restaurante 

local com 1 copo de vinho ou cerveja, água e café incluídos;  

 Todas as visitas mencionadas com guia local a falar português; 

 Entradas incluídas: Igreja Matias, Basílica de Santo Estevão, Parlamento, Torneio Medieval e miradouro;  

 Seguro de viagem; 

 Assistência pelos nossos representantes locais; 

 Taxas hoteleiras, de serviço e IVA em vigor;  

 Acompanhamento por um representante da Abreu durante toda a viagem; 

 

EXCLUINDO: 

X  Extras de carácter particular (bebidas não mencionadas, gratificações, telefonemas, bar, lavandaria, etc.); 

X Tudo o que não estiver devidamente mencionado como incluído no programa. 

 

NOTA IMPORTANTE – A entrada no Parlamento de Budapeste está sujeita a reconfirmação local uma vez que por razões operacionais estar 

fechado na data das visitas. Se não puder ser visitado será trocada pela visita ao Interior da Ópera. 

Preço por pessoa 

Mínimo de 20 Participantes 

Preço por pessoa 

Mínimo de 30 Participantes 

Preço por pessoa 

Mínimo de 40 Participantes 

Em Quarto Duplo 860,00 € 780,00 € 745,00 € 

Em quarto Individual 1010,00 € 930,00 €  895,00 € 
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Hotéis Incluídos na Proposta  

 

HOTEL NOVOTEL CENTRUM 4**** 

http://www.novotel.com/pt/hotel-3560-novotel-budapest-centrum/index.shtml  

 

Este hotel centenário, de estilo Art Nouveau, está situado ao lado do Museu Judaico e da Estação de Metro da Praça Blaha Lujza. 

Disponibiliza acesso Wi-Fi gratuito e o uso gratuito da sauna, da banheira de hidromassagem e da área de fitness. 

A Estação Ferroviária de Keleti e a Ópera, que se encontram mesmo no centro de Budapeste, estão a cerca de 1 km do Novotel Budapest 

Centrum. 

Todos os quartos do Novotel Budapest Centrum são climatizados e incluem comodidades para preparar chá e café. Estão equipados com 

televisões LCD com canais internacionais. 

O Restaurante Café Palace, de estilo histórico, serve cozinha húngara e internacional e dispõe de música de piano ao vivo. 

Há estações de acesso gratuito à Internet e carregadores para telemóveis disponíveis no átrio. Várias massagens estão disponíveis na área 

de fitness.  
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Informações Importantes  

1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios provisórios.  

 

2 - O Programa está sujeito às Condições Gerais das viagens Abreu S.A.  

 

3 - Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão informados/confirmados localmente.  

 

4 - Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o programa 

de viagem.  

 

5 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efectivação real da reserva. 

 

6 – Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos respectivos 

títulos de transporte. 

 

7 – Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos 

mercados cambiais.  

 
 


