
Especialmente criado para:

Praga, Bratislava  
& Budapeste

20 a 24 de abril de 2023



PRAGA



5 dias / 4 noites

Itinerário

1º Dia – 20 de abril | Lisboa >

Praga

Comparência no aeroporto Humberto

Delgado 120 minutos antes do voo.

Partida às 08h25 em voo da Iberia, via

Madrid, com chegada a Praga prevista

para as 15h00 (horal local).

Formalidades de desembarque e

transporte privado para o centro da

cidade. Breve visita à pé à praça

principal da Cidade Velha, local onde

se encontram o famoso relógio

astronómico, a Ponte Carlos e a Igreja

do Menino Jesus. Finda a visita,

seguiremos em transporte privado até

ao Hotel Panorama (4*) ou similar.

Check-in e distribuição dos quartos.

Jantar no hotel. Alojamento.

2º Dia – 21 de abril | Praga

Após pequeno-almoço no hotel,

realizaremos uma visita pela bela

cidade de Praga. Um primeiro

percurso será feito de autocarro

privado até ao bairro do Castelo. Uma

vez ali chegados, o programa passará a

ser feito a pé, numa visita onde

teremos a possibilidade de conhecer a

Catedral de S. Vito, a Ruela da Ouro, a ponte Manes e a Praça Wenceslau.

Após almoço em restaurante local,

teremos algum tempo livre para

atividades de interesse pessoal. Em

hora a determinar, regresso ao hotel

para descanso. O jantar terá lugar

numa cervejaria típica. Alojamento.

3º dia - 22 de abril | Praga >

Bratislava > Budapeste

Pequeno-almoço e check-out. Início

da viagem com destino a Budapeste,

mas não sem uma paragem na

maravilhosa Bratislava. Situada na

margem do Danúbio, chegou a ser

considerada a capital de toda a

Hungria. O famoso rei Matías (séc.

XV) fundou aqui a Faculdade

Histropolitana, uma das mais

importantes da Europa Central.

Paragem para almoço em restaurante

local. Continuaremos o programa

com um breve passeio pelo centro

histórico, acompanhados de guia

local. Continuação da viagem com

destino a Budapeste. Chegada e

instalação no Hotel Mercure Castle

Hill (4*) ou similar. Jantar e

alojamento.

4º dia – 23 de abril | Budapeste

Pequeno-almoço. Saída para visita a



5 dias / 4 noites de viagem (cont.)

Budapeste e aos seus principais

pontos turísticos. Destaque para a

visita ao Mercado Central, a Sinagoga

(exterior), a Estação da Sissi (exterior),

a Praça dos Heróis, Parlamento

(interior) e Basílica de Sto. Estevão

(interior). O almoço será feito entre

visitas, em restaurante local. Regresso

ao hotel ao final da tarde. Tempo

livre. Em hora a determinar, saída

para jantar de despedida, com música

ao vivo, em restaurante local.

5º dia – 24 de abril | Budapeste >

Lisboa

Pequeno-almoço e check-out. Saída

do hotel para uma pequena visita por

Budapeste, com especial destaque

para a visita à Igreja Matias (entrada).

Almoço em restaurante local. Em

hora a determinar, transporte privado

até ao aeropotro de Budapeste para

embarque em voo da Iberia com

destino a Lisboa, via Madrid. Partida

às 15h35 com chegada a Lisboa

prevista para às 23h25.

FIM DA VIAGEM.





Hotel Panorama
https://www.panoramahotelprague.com/

Localização: Localizado numa zona

tranquila perto do centro da cidade, o

hotel fica a apenas 4 estação de metro

do centro de Praga. O Arcady

Shopping Mall fica a 100 metros.

Quartos: Os quartos do Panorama

Hotel Prague (4*) são climatizados,

Estão equipados com televisão por

satélite, mini-bar e casa de banho com

secador de cabelo. A rede WIFI é

gratuita e está disponível por todo o

hotel.

https://www.panoramahotelprague.com/


Localização: O Mercure Budapest

Castle Hill está localizado ao lado da

estação de metro Deli Southern e a 4

estações de metro do centro da cidade..

Quartos: Os 250 quartos do hotel

foram recentemente renovados e tem

um design contemporâneo, inspirado

nas cores e ruas de Budapeste. Todos

os quartos estão equipados com ar

condicionado e televisão por satélite.



Hotel Mercure Budapest Castle Hill
https://mercurecastlehill.hu-budapest.com/en

l

https://mercurecastlehill.hu-budapest.com/en


VALORES

Tipologia quarto
Preço por pessoa

(Base de 40 participantes)

Em quarto duplo € 1235,00

Suplemento para Quarto Individual € 250,00



VALORES

SERVIÇOS INCLUÍDOS:        

• Passagem aérea em classe económica nos percursos mencionados Lisboa / Praga e Budapeste / Lisboa; 

• Franquia de 1 peça de bagagem até 23 kg;

• Autocarro de Turismo disponível durante toda a viagem

• 2 noites de estadia em Praga e 2 noites em Budapeste, nos hotéis mencionados (ou similares), em quartos duplos standard e em regime de alojamento e 

pequeno-almoço ;

• 4 jantares em hotel ou restaurante local (1 bebida incluída)

• 4 almoços em restaurante local (1 bebida incluída)

• Visitas acompanhadas de guia em português, conforme itinerário

• Entradas no Castelo de Praga, Parlamento de Budapeste

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes);

• Seguro Multiviagens Abreu PVFM.

• City Tax

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

• Excursões, refeições não mencionadas, bebidas, gratificações, lavagens de roupa e demais extras de caráter pessoal;

• Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.



Notas importantes:
NOTAS IMPORTANTES

1. Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram

efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios.

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.




