Leste Europeu e Capitais Imperiais 2018
Áustria– Hungria – Polônia – República Tcheca – Alemanha
16 a 27 de Julho 2018

15/07/2018, Domingo: Para os passageiros de Chapecó e região, sugerimos deslocamento aéreo a
São Paulo e pernoite. Organizaremos pela agência e em momento oportuno comunicaremos voos e
tarifas;
1º Dia – 16/07/2018, Segunda-feira: Guarulhos/Viena: Embarque em Guarulhos com destino a
Viena. Voo Previsto – Lufthansa 507: 16/07 – Guarulhos/Viena – 18h15min/13h10min;
2º Dia – 17/07/2018, Terça-feira: Chegada em Viena e transfer ao hotel. Tempo livre para descanso
e atividades pessoais. Jantar e pernoite em Viena;
3º Dia – 18/07/2018, Quarta-feira: Viena - Após café da manhã, visitaremos uma das capitais mais
elegantes da Europa, outrora sede do poderoso Império Austro-Húngaro. Passaremos pela Ringstrasse
a Ópera de Viena, pelos prédios da Prefeitura e do Parlamento, pelo Palácio de Hofburg, e a Catedral
gótica. Almoço livre. À tarde sugerimos um passeio pela linda rua de pedestres Karntenstrasse e
experimentar a deliciosa torta de chocolate vienense Sachetorte, ou visita opcional ao Palácio de
Schonbrunn, antiga residência de verão da família imperial e o preferido da Imperatriz Maria Tereza.
À noite, como opcional: concerto de valsas. Jantar não incluído. Sugerimos jantar num dos bairros
mais famosos de Viena (Grinzing). Pernoite em Viena;
4º Dia – 19/07/2018, Quinta-feira: Viena/Budapeste – (250 km): Após café da manhã, viajaremos
até a fronteira da Hungria, seguindo viagem até Budapeste pelo curso do rio Danúbio. Almoço livre.
À tarde visita guiada conhecendo: Praça dos Heróis (praça monumental construída em 1896 para
comemorar o primeiro milênio da fundação da nação húngara), o Parlamento (construção neo-gótica
do séc. XIX), a Ponte das Correntes (que liga Peste a Buda), o Monumento da Liberdade no alto do
Monte Géllert, o Palácio Real (antiga residência dos monarcas húngaros).
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Passeio a pé pelo Bairro do Castelo, no coração de Buda até o Bastião dos Pescadores (construído
sobre o antigo mercado do peixe e de onde se obtêm magníficas perspectivas sobre o Danúbio);
entrada na Igreja do Rei Matias (lugar das coroações reais no séc. XIX). Jantar e pernoite em
Budapeste;
5º Dia – 20/07/2018 – Sexta-feira: Budapeste - Após café da manhã, tempo livre. Aproveite para
passear pela charmosa rua comercial Vaci Utca ou fazer um passeio à Ilha de Santa Margarida (tempo
livre será orientado pelo guia que estará acompanhando o grupo); À tarde sugerimos um passeio
opcional à romântica Santo Andrés - charmosa vila barroca onde os artesãos vendem o melhor do
artesanato Húngaro. Pernoite em Budapeste;
6º Dia – 21/07/2018 – Sábado: Budapeste/Cracóvia (395 Km) - Após o café da manhã, saída em
direção à Polônia. Faremos uma breve parada na Eslováquia para almoço (não incluso). Chegada no
final da tarde a Cracóvia. Jantar e hospedagem. Aproveite para conhecer a Praça do Mercado,
considerada a maior Praça da Europa. Pernoite em Cracóvia;
7º Dia – 22/07/2018 – Domingo: Cracóvia – Auschwitz - Após o café da manhã, visita à cidade de
Cracóvia, única cidade polonesa que escapou ilesa à destruição das duas guerras mundiais.
Visitaremos o centro histórico, repleto de belas construções medievais, a praça do mercado,
prefeitura, a catedral da Virgem Maria. Almoço livre. À tarde visitaremos Oswiecim (a 65 km de
Cracóvia) histórica cidade onde fica localizado o principal campo de concentração nazista –
Auschwitz, hoje museu e monumento em homenagem aos mártires da guerra. Jantar e hospedagem.
Pernoite em Cracóvia;
8º Dia – 23/07/2018 – Segunda-feira: Cracóvia/Praga (535 Km) - Após o café da manhã, saída
rumo à República Tcheca. No final da tarde chegaremos a Praga, capital tombada pela UNESCO,
uma das capitais mais lindas da Europa, onde a harmonia da sua arquitetura se completa com a beleza
das suas praças, jardins, monumentos, igrejas e palácios. Ao contrário de outras cidades da Europa
Central, que foram praticamente destruídas pelos bombardeamentos aliados durante a II Guerra
Mundial, Praga escapou quase intacta, sendo hoje um autêntico museu onde está bem patente a sua
história de mais de mil anos. Hospedagem e jantar. Pernoite em Praga;
9º Dia – 24/07/2018 - Terça-feira – Praga: Após café da manhã, encontro com guia local para a
visita de Praga: Conhecida como a "Cidade de Ouro" ou a "Cidade das Cem Torres". Praga, ocupando
sete colinas nas margens do Rio Moldava, no coração da região da Boêmia, foi fundada no séc. IX,
quando a família dos Príncipes Premysl se estabeleceu em Vysehrad, um penhasco junto
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do rio ao sul da cidade. Durante o passeio a pé, daremos especial destaque ao Castelo de Praga (antiga
residência dos reis da Boêmia), com a Catedral de São Vito, passando pela Igreja de São Nicolau e a
entrada na Igreja do Menino Jesus de Praga (com a sua pequena imagem milagrosa).
Continuação pela Ponte Carlos (a mais famosa de todas as pontes da cidade, construída em 1357 e
embelezada com estátuas dos séc. XVIII e XIX), pela Praça da Cidade Velha (com a estátua de João
Huss, que foi condenado à fogueira) e pela Prefeitura (com o seu relógio astronômico do ano1410).
Término da visita previsto para as 13h00 na Praça do Relógio Astronômico. Orientação para almoço
e tarde livre. O retorno ao hotel pode ser feito de taxi ou de Metro. Jantar e hospedagem em Praga;
10º Dia – 25/07/2018, Quarta-feira – Praga/Dresden/Berlim (349 Km): Após café da manhã,
sairemos em direção à Alemanha. Chegaremos a Dresden, antiga capital da Saxônia, antes do meio
dia e faremos passeio pela cidade para descobrirmos porque ela é conhecida como a “Florença do
Elba”. Cidade admirada pelos seus castelos, catedrais e construções em estilo Barroco. Para o almoço
sugerimos uma cervejaria típica. Jantar e hospedagem em Berlim;
11º Dia – 26/07/2018, Quinta-feira – Berlim: Após café da manhã, saída para visita panorâmica
pela cidade mais vibrante da Alemanha, símbolo da reunificação após a queda do muro de Berlim,
destacando-se as famosas avenidas de Kurfürstendamm e Unter den Linden, o Portão de
Brandenburg, Alexanderplatz, a Universidade de Humboldt e o bairro de Nikolaiviertel, onde a
Berlim dos anos 30 foi reconstruída, a Opera de Berlim. Tarde livre para visitar um dos muitos museus
da Berlim. Jantar e pernoite em Berlim;
12º Dia – 27/07/2018, Sexta-feira - Berlim/Brasil: Após café da manhã, tempo livre para atividades
pessoais. No meio da tarde, transfer ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil. Voo previsto:
Lufthansa 197: 27/07 – Berlim/Guarulhos – 17h45min/04h55min;
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O pacote inclui:

















Passagem aérea Guarulhos / Viena – Berlim / Guarulhos em classe econômica;
Ônibus exclusivo durante todo o percurso;
02 noites de hospedagem em Viena com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Budapeste com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Cracóvia com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Praga com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Berlim com café da manhã;
08 jantares nos hotéis;
City tour em Viena com guia local acompanhando o grupo;
City tour em Budapeste com guia local acompanhando o grupo;
Passeio ao campo de concentração de Auschwitz com guia local acompanhando o grupo;
City tour em Praga com guia local acompanhando o grupo;
City tour em Berlim com guia local acompanhando o grupo;
Acompanhamento Big Golden Tour desde Chapecó com número mínimo de 25 pessoas;
Seguro de viagem;
Kit viagem Big Golden Tour;

Valor do pacote:
Adultos em aptos duplos: R$ 13.980,00 (consulte parcelamentos);
Pagamento à vista: R$ 13.000,00;
Adicional apto individual: R$ 2.980,00;

O pacote não inclui:

Documentação – passaporte;

Taxas de embarque e de segurança (aprox. R$ 470,00);

Deslocamento a São Paulo e hospedagem extra na ida, se necessário e transfer entre aeroportos
no Brasil, se necessário;

Refeições não mencionadas;

Passeios opcionais, ingressos a museus, igrejas e santuários, despesas pessoais;

Outros transportes que forem necessários, táxis e metrôs, gorjetas aos motoristas, ajudantes e
maleteiros, pernoites extras;

Taxa de turismo nos hotéis (em torno de dois euros por dia por pessoa);

Valores aproximados com extras durante a viagem: incluindo passeios opcionais, ingressos,
gorjetas, taxa de turismo nos hotéis, refeições não incluídas e outros: Em torno de 1.000,00 euros por
pessoa;
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Documentos obrigatórios:

Passaporte válido (com vencimento três meses após o retorno da viagem);

Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial quando
não autorizado no próprio passaporte;

Informações adicionais importantes

Não recomendamos esta viagem para crianças menores de 10 anos, pois o roteiro não é um
roteiro atrativo para as mesmas. Também, o fato de termos horários, alimentação, programação de
passeios e atividades voltadas a adultos, o que poderia deixar a criança cansada forçando os pais ou
responsáveis a terem que abrir mão de certas atividades para dar a necessária atenção à mesma;

Não indicamos acomodação em apartamento triplo. Embora isto seja possível, esclarecemos
que apesar da excelente qualidade dos hotéis, normalmente no apartamento triplo é montada uma
cama extra que pode ser: um sofá cama, cama armada no estilo campanha, de casal mais uma cama
extra. Para garantir seu conforto e comodidade recomendamos duplo ou single;

Documentação e vacinas: É de inteira responsabilidade do passageiro providenciá-los e
durante a viagem mantê-los em segurança. Os custos derivados de perda ou falta destes serão de
inteira responsabilidade do passageiro. A agência não se responsabiliza pelo embarque de passageiros
que estiverem em desacordo com a documentação;

Cancelamentos: recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na
Legislação Brasileira vigente. Reforçando que todo cancelamento deverá ser formalizado por escrito
e dependendo do prazo em que for solicitado, ocorrerão diferentes valores de multas, principalmente
após a emissão do aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a recuperação destes
valores. No caso de aptos duplos em que somente 01 pessoa cancela, será cobrada do desistente a
diferença para apto individual.

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agência de viagens!
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