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Prezados amigos,
é nossa honra de apresentrar-lhes a agência de viagens touroperadora e de 
receptivo TOUR PRAGENSES, com a sede em Praga, na República Tcheca.

Fornecemos ampla variedade de serviços de turismo na República Tcheca, 
Alemanha, Áustria, Hungria, Polônia, Holanda, Eslováquia e enfim na 
Europa Central e no Leste Europeu.

Com a experiênica na área de turismo desde 1995, a operadora de turismo 
e DMC TOUR PRAGENSES foi fundada em 2008 e desde então oferece 
serviços que de melhor maneira cumprem a ótima relação entre a qualidade 
e o preço.

A nossa longa cooperação com os fornecedores garante preços competitivos 
e serviços de primeira classe aos nossos clientes.

Possuimos excelente infra-estrutura de serviços para atender os interesses 
dos turistas que visitam Europa, durante todo o ano, desde os mais simples 
até os mais exigentes. Garantimos qualidade e profissionalismo.

Cooperamos com a ampla variedade de hoteis desde a classe turística até 
a mais alta para atender de melhor forma todas as espectativas de cada 
nosso cliente.

Roteiros na Europa e pacotes
Oferecemos os roteiros na Europa para os grupos. Proporcionamos uma 
ampla gama de roteiros dos quais pode escolher à vontade. Além disso, 
preparamos programas sob medida.

Conforme as exigências dos nossos clientes oferecemos o seviço de guia 
acompanhante falando português, inclusive português do Brasil. Oferta vale 
para qualquer tipo do roteiro europeu.

Operamos através de uma frota de veículos novos, todos equipados com 
ar-condicionado. Oferecemos o transporte para os roteiros europeus, 
independentemente da contratação de outros serviços.

Viagens de incentivo em Praga e na República Tcheca

Especializamos-nos em promoção dos programas de incentivo para 
os grupos que são inteiramente dedicados a atender as empresas que 
querem incentivar seus funcionários, clientes, fornecedores e revendedores 
com viagens simplesmente inesquecíveis. Estamos prontos a elaborar o 
programa conforme expectativas e exigências dos clientes, visando de 
melhor forma conectar o conhecimento da cultura e das tradições tchecas 
com o máximo nível de diversão. Tudo é possível!

• •  3  ROTEIRO PRAGA - VIENA 6 DIAS/5 NOITES
• •  4  ROTEIRO PRAGA - BUDAPESTE 7 DIAS/6 NOITES
• •  5  ROTEIRO BERLIM - PRAGA 7 DIAS/6 NOITES
• •  6  ROTEIRO CAPITAIS IMPERIAIS, PRAGA - VIENA - BUDAPESTE 8 DIAS/7 NOITES
• •  8  ROTEIRO CAPITAIS IMPERIAIS, VIENA - BUDAPESTE - BRATISLABA - PRAGA 9 DIAS/7 NOITES
• •  10  ROTEIRO BERLIM - PRAGA - VIENA - BUDAPESTE 11 DIAS/10 NOITES
• •  12  ROTEIRO LESTE EUROPEU 13 DIAS/12 NOITES
• •  14  ROTEIRO LESTE EUROPEU 15 DIAS/14 NOITES
• •  16  ALEMANHA E LESTE EUROPEU 18 DIAS/17 NOITES
• •  18  ROTEIRO ALEMANHA, REPÚBLICA TCHECA E VIENA 12 DIAS/11 NOITES
• •  20  ROTEIRO REPÚBLICA TCHECA, AUSTRIA E ALEMANHA 12 DIAS/11 NOITES
• •  22  ROTEIRO PRAGA E A REPÚBLECA TCHECA 10 DIAS/9 NOITES
• •  24  LISBOA 4 DIAS/3 NOITES
• •  25  PRAGA, PACOTE DE 5 DIAS/4 NOITES
• •  26  VIAGENS DE INCENTIVO EM PRAGA E LESTE EUROPEU

TOUR PRAGENSES,
PRAGENSES, s.r.o.

Lipnická 688, Praha 9 Kyje
198 00 Czech Republic

IČ: 284 45 961
DIČ: CZ28445961

e-mail:  info@tour-pragenses.com 
reservas@tour-pragenses.com 
grupos@tour-pragenses.com

skype:TOUR PRAGENSES ag. de viajes
    +420 777 079 997
www.tour-pragenses.com
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Hotéis previstos: de 4 ****

PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE, 
MAJESTIC PLAZA, COURTYARD BY MARRIOTT
VIENA 4 ****
2 NOITES, EUROSTARS VIENNA, PARK 
HOTEL SCHONBRUNN, NH HOTEIS, OFERTA 
PARA GRUPOS

• •   5 noites hopedagem nos hotéis de 4 ****/ 
PRAGA 3 NOITES/VIENA 2 NOITES/BB

• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor durante  
o roteiro por 6 dias/5 noites conforme itinerário

• •   city tours com guia falando português: Praga, 
Viena

• •   serviço de guia acompanhante falando 
português durante o roteiro completo

• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 
com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas nos hotéis/
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 75 € por pessoa/ 
5 jantares ou almoços

• •  serviço terrestre

OFERTA PARA GRUPOS
PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,   
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,  
OUTUBRO 

JUNHO, 
JULHO 

45 PAX 351 € 404 € 376 €
40 PAX 361 € 414 € 386 €
35 PAX 372 € 426 € 397 €
30 PAX 389 € 442 € 414 €
25 PAX 412 € 464 € 437 €
20 PAX 446 € 483 € 471 €
SUPL. SNGL 175 € 250 € 200 €

fundada por rei Carlos IV em 1358. Conta com 
12 fontes de águas termais de poderes curativos, 
cuja temperatura chega de até 72 graus. Desde 
os tempos remotos era um importante centro 
cultural e lugar de recreação e lazer visitado por 
personagens famosos como, por exemplo, dom 
Pedro II, czar russo Pedro o Grande, Maria Teresa 
da Áustria, Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, 
Wagner ou Marx.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

4 DIA/PRAGA - VIENA
Depois do café da manhã saída de Praga a Viena. 
À tarde faremos o passeio panorâmico de Viena. 
Percorrendo a famosa Avenida Ringstraße, 
admiraremos os magníficos monumentos construídos 
na segunda metade do século XIX como Ópera do 
Estado, Burgtheater, prédios dos Museus de Biologia 
e História, entre os outros. A seguir conheceremos 
o Hofburg, antiga residência da corte real, como 
também a Praça São Estevão com a Catedral gótica 
do mesmo nome, que é a mais importante igreja 
vienense. Chegada ao hotel e hospedagem.
Atividade opcional: Sugerimos aproveitar a noite 
para o jantar num dos Heurigen. Viena é conhecida 
também por seu plantio de uva. Os Heurige surgiram 
a princípio como bodegas de vinho particulares, onde 
poderia ser servido vinho de casa salvo de impostos 
imperiais. Na atualidade se trata de restaurantes com 
ampla oferta de vinhos, e menus, acompanhada com 
música tradicional ao vivo.

5 DIA/VIENA
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: 
Sugerimos fazer o passeio ao Palácio Schönbrunn. 
O Palácio Schönbrunn é um dos principais 
monumentos históricos e culturais da Áustria. Este 
conjunto arquitetónico, rodeado por belíssimos 
jardins, desde o século XVIII até o ano 1918 serviu 
de residência de verão dos imperadores Habsburgos. 
Entraremos ao palácio e passaremos por 22 salas, 
onde a famosa imperatriz Sissi, seu esposo, o 
imperador Francisco José, e seus filhos, estudavam 

e brincavam, passando assim seus meses de verão.
Atividade opcional: Sugerimos assistir o concerto 
de música clássica. O programa é composto das 
melodias mais famosas das operetas e valsas do 
Johann Strauss e Franz Lehár e árias de ópera de 
Mozart.

6 DIA/VIENA
Café da manhã e tempo livre. Traslado para o 
aeroporto de Viena. Fim dos nossos serviços.

1 DIA /PRAGA
Chegada a Praga, hospedagem, tempo livre.

2 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos visitar 
a Cidade Velha, a Cidade Nova, também da origem 
medieval, e o antígo Bairro Judeu. O programa 
começa na Praça da República com a Torre da 
Pólvora e a belíssima Casa Municipal no estilo de 
Art Nouveau. Conheceremos a Praça Wenceslau, 
universalmente conhecida como o palco da 
“Primavera de Praga”, o Teatro dos Estados, onde 
estreiaram várias óperas de Mozart, e o Bairro Judeu. 
Continuando, passaremos pelo Clementinum, o 
antígo Colégio Jesuíta, para logo chegarmos à Ponte 
Carlos com seus 30 grupos de estátuas barrocos. A 
visita termina na antíga praça do mercado, a Praça 
Velha, com o seu magnífico Relógio Astronômico. 
Tarde e noite livres, pernoite.
À tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, 
tais como a Catedral de São Vito, com os seus 
tesouros artísticos, os palácios góticos reais e 
imperiais, o antígo palácio dos reis da Boêmia com 
a majestosa Sala de Wladislau, que foi a maior 
sala profana da Europa em sua época, a Basílica 
de São Jorge do ano 920 e o Beco Dourado, onde 
morava a guarda do Castelo, artesães medievais, 
ourives e alquimistas, inclusive o grande escritor 
Franz Kafka. O nosso passeio terminará na Igreja da 
Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem do 
milagroso Menino Jesus de Praga.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir a 
apresentação do famoso Teatro Negro de Praga. O 
teatro negro surgiu durante a época do comunismo, 
quando os tchecos não tiveram direito a expressão 
livre de suas opiniôes e idéias. O protesto dos artistas 
consistiu em criação de uma forma dramática, em 
qual a fantasia vence a realidade: o teatro negro.

3 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio a Karlovy Vary. Karlovy Vary, é a mais 
famosa cidade balneária da República Tcheca, 

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 351 € 

ROTEIRO PRAGA - VIENA
6 DIAS/5 NOITES

Praga 

Viena 
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1 DIA/PRAGA
Chegada a Praga, hospedagem, tempo livrehttp://
www.guiadepraga.cz/servis/index.php.

2 DIA/PRAGA
Café da manhã e passeio panorâmico. 
Conheceremos a Cidade Velha, Cidade Nova 

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 360 € 

OFERTA PARA GRUPOS
PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,   
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,  
OUTUBRO 

JUNHO, 
JULHO 

45 PAX 360 € 450 € 405 €
40 PAX 372 € 462 € 417 €
35 PAX 387 € 477 € 432 €
30 PAX 408 € 498 € 453 €
25 PAX 435 € 525 € 480 €
20 PAX 479 € 569 € 524 €
SUPL. SNGL 165 € 255 € 210 €

Hotéis previstos: de 4 ****

PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE,  
COURTYARD BY MARRIOTT, MAJESTIC PLAZA
BUDAPESTE 4 ****
3 NOITES, BEST WESTERN HUNGARIA, MERCURE 
KORONA, NOVOTEL DANUBE E PARECIDOS

• •   6 noites hopedagem nos hotéis de 4 ****
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor durante  

o roteiro por 7 dias/6 noites conforme itinerário
• •   city tours com guia falando português: Praga, 

Karlovy Vary, Viena, Budapeste
• •   serviço de guia acompanhante falando 

português durante o roteiro completo
• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 

com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas nos hotéis/
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 90 € por pessoa/ 
6 jantares ou almoços

• •   serviço terrestre

medieval e antigo Bairro Judeu. Programa começa 
na Praça da República com a Torre da Pólvora e 
belíssima Casa Municipal no estilo de Art Nouveau. 
Passa-se pela Praça Wenceslau, famosa por ser o 
palco da „Primavera de Praga”, Teatro dos Estados, 
onde Mozart inaugurou suas óperas, e por Bairro 
Judeu. Conhecendo o Clementinum, o antigo colégio 
dos Jesuítas, chegaremos a Ponte Carlos decorada 
com 30 estátuas barrocas de santos católicos. 
Terminaremos na Praça Velha com o seu famoso 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livre.
Atividade opcional: À tarde sugerimos fazer o passeio 
de Praga Artística. Visitaremos o Castelo de Praga, o 
maior castelo existente no mundo. Conhecendo os 
seus pátios e interiores, como Catedral de São Vito, 
palácios góticos dos reis e imperadores, Basílica 
de São Jorge e Beco Dourado, onde, por Café da 
manhã e visita panorâmica. Vamos visitar a Cidade 
Velha, a Cidade Nova, também da origem medieval, 
e o antígo Bairro Judeu. O programa começa na 
Praça da República com a Torre da Pólvora e a 
belíssima Casa Municipal no estilo de Art Nouveau. 
Conheceremos a Praça Wenceslau, universalmente 
conhecida como o palco da “Primavera de Praga”, 
o Teatro dos Estados, onde estreiaram várias 
óperas de Mozart, e o Bairro Judeu. Continuando, 
passaremos pelo Clementinum, o antígo Colégio 
Jesuíta, para logo chegarmos à Ponte Carlos com 
seus 30 grupos de estátuas barrocos. A visita 
termina na antíga praça do mercado, a Praça Velha, 
com o seu magnífico Relógio Astronômico. Tarde e 
noite livres, pernoite.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir a 
apresentação do famoso Teatro Negro de Praga. O 
teatro negro surgiu durante a época do comunismo, 
quando os tchecos não tiveram direito a expressão 
livre de suas opiniôes e idéias. O protesto dos artistas 
consistiu em criação de uma forma dramática, em 
qual a fantasia vence a realidade: o teatro negro.

3 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: 
Sugerimos fazer o passeio a Karlovy Vary. Karlovy 
Vary, é a mais famosa cidade balneária da República 
Tcheca, fundada por rei Carlos IV em 1358. Conta 
com 12 fontes de águas termais de poderes 
curativos, cuja temperatura chega de até 72 graus. 
Desde os tempos remotos era um importante centro 
cultural e lugar de recreação e lazer visitado por 
personagens famosos como, por exemplo, dom 
Pedro II, czar russo Pedro o Grande, Maria Teresa 
da Áustria, Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, 

Wagner ou Marx.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

4 DIA/PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Depois do café da manhã saída de Praga a 
Budapeste com a parada em Bratislava, a capital 
da Eslováquia. Depois do breve passeio a viagem 
prossegue para Budapest. Chegada ao hotel, 
acomodação e tempo livre.

5 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e passeio panorâmico de Budapeste, 
a cidade dividida pelo rio Danúbio em 2 partes: 
“Buda”, onde se encontram o antígo centro da cidade, 
residências da alta sociedade e as embaixadas, e 
“Pest”, o centro comercial e administrativo. Durante 
a visita conheceremos a Praça dos Heróis com o 
Memorial do Milênio e o Parque Szecheny. A visita 
prosseguirá pela Avenida Andrássy, chegando ao 
Castelo de Buda com a Catedral de São Mateus e 
Bastião dos Pescadores, de onde se abre a vista 
maravilhosa sobre a cidade. O passeio terminará na 
Avenida Váci, a rua comercial e a mais popular de 
Budapeste. Tarde e noite livres.

6 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio artístico de Budapeste com a visita ao 
famoso Parlamento Húngaro, nas margens do rio 
Danúbio, que com suas quase 700 salas é um 
dos maiores prédios governamentais do mundo. 
Continuando o passeio, conheceremos a Catedral de 
Santo Estevão, que era o primeiro rei da Hungria.
Atividade opcional: Iluminações de Budapeste. 
Passeio de barco pelo rio Danúbio com uma 
champanha incluída e visita do Monte São Geraldo, 
de onde se abre uma vista magnífica para Budapeste 
iluminada.

7 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e tempo livre. Traslado para o 
aeroporto de Budapeste. Fim dos nossos serviços.

ROTEIRO PRAGA - BUDAPESTE
7 DIAS/6 NOITES

Praga 

Budapeste

Bratislava

4



1 DIA/BERLIM
Chegada a Berlim, hospedagem. Noite livre.

2 DIA/BERLIM
Café da manhã. Pela manhã se realizará o passeio 
panorâmico de Berlim, a capital d’Alemanha. 
Durante a visita conheceremos tanto a zona oriental, 
Alexanderplatz, como a ocidental: Postdamerplatz, com 
seus belos edifícios, museus, galerías, restaurantes e 
lojas de griffe. Admiraremos a majestosa avenida Unter 
den Linden, com os palácios da Ópera e da Universidade, 
entre os outros, passaremos pelo Chequepoint Charlie, 
que foi a antiga passagem de fronteira entre Berlim 
Oriental e Ocidental. Conheceremos também o Portâo 
de Brandemburgo, o símbolo da cidade desde 1999, 
ano da reunificação do país, o Reichstag, a nova sede 
do parlamento alemão, e os remanescentes do Muro de 
Berlim. Tarde e noite livres.

3 DIA/BERLIM
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: Passeio 
a Potsdam. Potsdam é uma cidade universitária e 
turística localizada entre lagos e rios a 30 km de 
Berlim. No Palácio Cecilienhof em 1945 aconteceu a 
Conferência de Potsdam, cujo resultado entre outros 
foi a divisão d’Alemanha pós-guerra. Visitaremos o 
elegante Palácio Sanssoussi, o palácio rococó dos 
reis Frederico II o Grande e Frederico Guilherme IV, 
admirando os seus belíssimos jardins, patrimônio da 
UNESCO. A seguir conheceremos o centro de Potsdam. 
Retornando a Berlim, passaremos pelo Bairro Holandês 
dos imigrantes holandeses e Bairro Russo com as 
residências típicas de verão russas.

4 DIA/BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã. Saída de Berlim a Praga com a visita 
de Dresden e tempo livre para almoçar. Dresden, atual 
capital da Saxônia, é conhecida como a “Florença do 
Elba”. Viveu o tempo do seu florescimento quando foi 
a residência dos réis da Saxônia na época de barroco. 
A cidade fortemente bombardeada durante a II Guerra 
Mundial na realidade renasceu das cinzas. Terámos o 
tempo livre para passear pela Bruhlische Terasse na 
margem do rio Elba e para admirar seu patrimônio 
artístico cuidadosamente restaurado, como por ex. o 
Zwinger, a Semperoper, o Castelo com a Hofkirche. 
Na Praça Neumarkt podemos visitar a magnífica 

Hotéis previstos: de 4 ****

BERLIN 4****
3 NOITES, HOTEL BERLIN, NH HOTÉIS,  
LEONARDO HOTÉIS E PARECIDOS
PRAGA 4****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE HOTEL, 
COURTYARD BY MARRIOTT, MAJESTIC PLAZA

OFERTA PARA GRUPOS
PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,  
OUTUBRO

JULHO, 
AGOSTO

45 PAX 441 € 531 € 471 €
40 PAX 454 € 544 € 484 €
35 PAX 470 € 560 € 500 €
30 PAX 492 € 582 € 522 €
25 PAX 522 € 612 € 552 €
20 PAX 567 € 657 € 597 €
SUPL. SNGL 200 € 300 € 250 €

• •   6 noites/hospedagem nos hotéis de 4****
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor durante o 

roteiro por 7 días/6 noites conforme itinerário
• •   passeio panorâmico com guia falando 

português: Berlim, Dresden, Praga
• •   serviço de guia falando português durante o 

roteiro completo
• •   datas: top dates e congressos com suplemento, 

consultar com: info@tour-pragenses.com
• •   serviço de carregador de malas/suplemento  

5 € por 1 mala em cada hotel
• •   suplemento meia-pensão: 90 € por pessoa/  

6 jantares ou almoços
• •   serviço terrestre

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 441 €
igreja Frauenkirche, uma das igrejas protestantes 
mais destacadas da Saxônia e o verdadeiro símolo 
da cidade. Depois do almoço continuaremos a Praga, 
hospedagem, tempo livre para descansar.

5 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos visitar a 
Cidade Velha, a Cidade Nova, também da origem 
medieval, e o antígo Bairro Judeu. O programa começa 
na Praça da República com a Torre da Pólvora e a 
belíssima Casa Municipal no estilo de Art Nouveau. 
Conheceremos a Praça Wenceslau, universalmente 
conhecida como o palco da “Primavera de Praga”, o 
Teatro dos Estados, onde estreiaram várias óperas de 
Mozart, e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos 
pelo Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 
estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça do 
mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico Relógio 
Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.
À tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, tais 
como a Catedral de São Vito, com os seus tesouros 
artísticos, os palácios góticos reais e imperiais, o antígo 
palácio dos reis da Boêmia com a majestosa Sala de 
Wladislau, que foi a maior sala profana da Europa 
em sua época, a Basílica de São Jorge do ano 920 e 
o Beco Dourado, onde morava a guarda do Castelo, 
artesães medievais, ourives e alquimistas, inclusive o 
grande escritor Franz Kafka. O nosso passeio terminará 
na Igreja da Nossa Senhora da Vitória, que abriga a 
imagem do milagroso Menino Jesus de Praga.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir a 
apresentação do famoso Teatro Negro de Praga. O 
teatro negro surgiu durante a época do comunismo, 
quando os tchecos não tiveram direito a expressão 
livre de suas opiniôes e idéias. O protesto dos artistas 
consistiu em criação de uma forma dramática, em qual 
a fantasia vence a realidade: o teatro negro.

6 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: 
Sugerimos fazer o passeio a Karlovy Vary. Karlovy 
Vary, é a mais famosa cidade balneária da República 
Tcheca, fundada por rei Carlos IV em 1358. Conta com 
12 fontes de águas termais de poderes curativos, cuja 
temperatura chega de até 72 graus. Desde os tempos 
remotos era um importante centro cultural e lugar de 
recreação e lazer visitado por personagens famosos 
como, por exemplo, dom Pedro II, czar russo Pedro o 
Grande, Maria Teresa da Áustria, Goethe, Beethoven, 

Paganini, Chopin, Wagner ou Marx. Possibilidade de 
visitar a fábrica de Cristal da Boêmia Moser.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração de 
Praga, garantindo uma experiência sem igual. O jantar 
é servido, como no passado, por garçons vestidos de 
trajes da época, ao som de canções e ritmos de danças 
antigas. Excelente comida num ambiente charmoso e 
especial.

7 DIA/PRAGA
Café da manhã e tempo livre. Traslado para o aeroporo 
de Praga. Fim dos nossos serviços.

ROTEIRO BERLIM - PRAGA
7 DIAS/6 NOITES

Dresden

Praga 

Berlim

5



1 DIA/PRAGA
CHegada a Praga, hospedagem no hotel, tempo 
livre

2 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos 
visitar a Cidade Velha, a Cidade Nova, também 
da origem medieval, e o antígo Bairro Judeu. O 
programa começa na Praça da República com a 
Torre da Pólvora e a belíssima Casa Municipal no 
estilo de Art Nouveau. Conheceremos a Praça 
Wenceslau, universalmente conhecida como 
o palco da “Primavera de Praga”, o Teatro dos 
Estados, onde estreiaram várias óperas de Mozart, 
e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos pelo 
Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 
estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.
À tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, 
tais como a Catedral de São Vito, com os seus 
tesouros artísticos, os palácios góticos reais e 
imperiais, o antígo palácio dos reis da Boêmia com 
a majestosa Sala de Wladislau, que foi a maior 
sala profana da Europa em sua época, a Basílica 
de São Jorge do ano 920 e o Beco Dourado, onde 
morava a guarda do Castelo, artesães medievais, 
ourives e alquimistas, inclusive o grande escritor 
Franz Kafka. O nosso passeio terminará na Igreja 
da Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem 
do milagroso Menino Jesus de Praga.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir 
a apresentação do famoso Teatro Negro de 
Praga. O teatro negro surgiu durante a época 
do comunismo, quando os tchecos não tiveram 
direito a expressão livre de suas opiniôes e idéias. 
O protesto dos artistas consistiu em criação de 
uma forma dramática, em qual a fantasia vence a 
realidade: o teatro negro.

3 DIA/PRAGA 
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio a Karlovy Vary. Karlovy Vary, é a mais 
famosa cidade balneária da República Tcheca, 
fundada por rei Carlos IV em 1358. Conta com 
12 fontes de águas termais de poderes curativos, 
cuja temperatura chega de até 72 graus. Desde 
os tempos remotos era um importante centro 
cultural e lugar de recreação e lazer visitado por 
personagens famosos como, por exemplo, dom 
Pedro II, czar russo Pedro o Grande, Maria Teresa 
da Áustria, Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, 
Wagner ou Marx.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 

mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

4 DIA/PRAGA - VIENA
Depois do café da manhã saída de Praga a Viena. À 
tarde faremos o passeio panorâmico. Percorrendo 
a famosa Avenida Ringstraße, admiraremos os 
magníficos monumentos construídos na segunda 
metade do século XIX como Ópera do Estado, 
Burgtheater, prédios dos Museus de Biologia e 
História, entre os outros. A seguir conheceremos 

ROTEIRO CAPITAIS IMPERIAIS,  
PRAGA - VIENA - BUDAPESTE

8 DIAS/7 NOITES

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 507 €

Praga 

Budapeste

Viena 
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Hotéis previstos: de 4 ****

PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE, 
COURTYARD BY MARRIOTT
VIENA 4 ****
2 NOITES, EUROSTARS VIENNA, PARK HOTEL 
SCHONBRUNN, NH HOTEIS E PARECIDOS
BUDAPESTE 4 ****
2 NOITES, BEST WESTERN HUNGARIA, 
MERCURE KORONA, NOVOTEL DANUBE E 
PARECIDOS

OFERTA PARA GRUPOS

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,   
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,  
OUTUBRO 

JUNHO, 
JULHO 

45 PAX 507 € 562 € 527 €

40 PAX 521 € 576 € 541 €

35 PAX 539 € 594 € 559 €

30 PAX 562 € 617 € 582 €

25 PAX 596 € 651 € 616 €

20 PAX 646 € 701 € 666 €

SUPL. SNGL 250 € 295 € 280 €

• •   7 noites hopedagem nos hotéis de 4 ****
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor 

durante o roteiro por 8 dias/7 noites 
conforme itinerário,

• •   city tours com guia falando português: 
Praga, Viena, Budapeste

• •   serviço de guia acompanhante falando 
português durante o roteiro

• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 
com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas nos hotéis /
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia pensão: 105 € por pessoa/ 
7 jantares ou almoços

• •  serviço terrestre

o Hofburg, antiga residência da corte real, como 
também a Praça São Estevão com a Catedral gótica 
do mesmo nome, que é a mais importante igreja 
vienense. Chegada ao hotel e hospedagem.
Atividade opcional: Sugerimos assistir o concerto 
de música clássica. O programa é composto das 
melodias mais famosas das operetas e valsas do 
Johann Strauss e Franz Lehár e árias de ópera de 
Mozart.

5 DIA/VIENA
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional; 
Sugerimos fazer o passeio ao Palácio Schönbrunn. 
O Palácio Schönbrunn é um dos principais 
monumentos históricos e culturais da Áustria. Este 
conjunto arquitetónico, rodeado por belíssimos 
jardins, desde o século XVIII até o ano 1918 
serviu de residência de verão dos imperadores 
Habsburgos. Entraremos ao palácio e passaremos 
por 22 salas, onde a famosa imperatriz Sissi, seu 
esposo, o imperador Francisco José, e seus filhos, 
estudavam e brincavam, passando assim seus 
meses de verão.
Atividade opcional: Sugerimos aproveitar a noite 
para o jantar num dos Heurige. Viena é conhecida 
também por seu plantio de uva. Os Heurige 
surgiram a princípio como bodegas de vinho 
particulares, onde poderia ser servido vinho de 
casa salvo de impostos imperiais. Na atualidade se 
trata de restaurantes com ampla oferta de vinhos, 
e menus, acompanhada com música ao vivo.

6 DIA/VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e trânsfer de Viena a Budapeste. 
À tarde será realizado o passeio panorâmico de 
Budapeste, a cidade dividida pelo rio Danúbio em 
2 partes: “Buda”, onde se encontram o antígo 
centro da cidade, residências da alta sociedade 
e as embaixadas, e “Pest”, o centro comercial e 
administrativo. Durante a visita conheceremos a 
Praça dos Heróis com o Memorial do Milênio e o 
Parque Szecheny. A visita prosseguirá pela Avenida 
Andrássy, chegando ao Castelo de Buda com a 
Catedral de São Mateus e Bastião dos Pescadores, 
de onde se abre a vista maravilhosa sobre a 
cidade. O passeio terminará na Avenida Váci, a rua 
comercial e a mais popular de Budapeste. Chegada 
ao hotel e acomodação. Noite livre.

7 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio artístico de Budapeste com a visita ao 
famoso Parlamento Húngaro, nas margens do rio 
Danúbio, que com suas quase 700 salas é um 
dos maiores prédios governamentais do mundo. 
Continuando o passeio, conheceremos a Catedral 
de Santo Estevão, que era o primeiro rei da 
Hungria.
Atividade opcional: Iluminações de Budapeste. 
Passeio de barco pelo rio Danúbio com uma 

champanha incluída e visita do Monte São 
Geraldo, de onde se abre uma vista magnífica para 
Budapeste iluminada.

8 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e tempo livre. Traslado para o 
aeroporto de Budapeste. Fim dos nossos serviços.
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1 DIA/VIENA
Chegada a Viena, hospedagem no hotel, tempo 
livre.

2 DIA/VIENA
Café da manhã e passeio panorâmico. Percorrendo 
a famosa Avenida Ringstraße, admiraremos os 
magníficos monumentos construídos na segunda 
metade do século XIX como Ópera do Estado, 
Burgtheater, prédios dos Museus de Biologia e 
História entre os outros. A seguir conheceremos 
o Hofburg, antiga residência da corte real, como 
também a Praça São Estevão com a Catedral 
gótica do mesmo nome, que é a mais importante 
igreja vienense. Tarde e noite livres.

Atividade opcional: Sugerimos assistir o concerto 
de música clássica. O programa é composto das 
melodias mais famosas das operetas e valsas do 
Johann Strauss e Franz Lehár e árias de ópera de 
Mozart.

3 DIA/VIENA
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer 
o passeio ao Palácio Schönbrunn. O Palácio 
Schönbrunn é um dos principais monumentos 
históricos e culturais da Áustria. Este conjunto 
arquitetónico, rodeado por belíssimos jardins, 
desde o século XVIII até o ano 1918 serviu de 
residência de verão dos imperadores Habsburgos. 
Entraremos ao palácio e passaremos por 22 salas, 
onde a famosa imperatriz Sissi, seu esposo, o 
imperador Francisco José, e seus filhos, estudavam 
e brincavam, passando assim seus meses de verão.

Atividade opcional: Sugerimos aproveitar a noite 
para o jantar num dos Heurige. Viena é conhecida 
também por seu plantio de uva. Os Heurige 
surgiram a princípio como bodegas de vinho 
particulares, onde poderia ser servido vinho de 
casa salvo de impostos imperiais. Na atualidade se 
trata de restaurantes com ampla oferta de vinhos, 
e menus, acompanhada com música ao vivo.

4 DIA/VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e trânsfer de Viena a Budapeste. 
À tarde será realizado o passeio panorâmico de 
Budapeste, a cidade dividida pelo rio Danúbio em 
2 partes: “Buda”, onde se encontram o antígo 
centro da cidade, residências da alta sociedade 
e as embaixadas, e “Pest”, o centro comercial e 
administrativo. Durante a visita conheceremos a 
Praça dos Heróis com o Memorial do Milênio e o 
Parque Szecheny. A visita prosseguirá pela Avenida 
Andrássy, chegando ao Castelo de Buda com a 
Catedral de São Mateus e Bastião dos Pescadores, 
de onde se abre a vista maravilhosa sobre a 
cidade. O passeio terminará na Avenida Váci, a rua 
comercial e a mais popular de Budapeste. Chegada 
ao hotel e acomodação. Noite livre.

5 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio artístico de Budapeste com a visita ao 
famoso Parlamento Húngaro, nas margens do rio 
Danúbio, que com suas quase 700 salas é um 
dos maiores prédios governamentais do mundo. 
Continuando o passeio, conheceremos a Catedral 
de Santo Estevão, que era o primeiro rei da 
Hungria.

Atividade opcional: Iluminações de Budapeste. 
Passeio de barco pelo rio Danúbio com uma 
champanha incluída e visita do Monte São 
Geraldo, de onde se abre uma vista magnífica para 
Budapeste iluminada.

ROTEIRO CAPITAIS IMPERIAIS,  
VIENA - BUDAPESTE - BRATISLAVA - PRAGA

9 DIAS/8 NOITES

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 546 €

Praga 

Bratislava

Budapeste

Viena 
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Hotéis previstos: de 4 ****

PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE, 
COURTYARD BY MARRIOTT, MAJESTIC PLAZA
VIENA 4 ****
3 NOITES, EUROSTARS VIENNA, PARK HOTEL 
SCHONBRUNN, NH HOTEIS E PARECIDOS
BUDAPESTE 4 ****
2 NOITES, BEST WESTERN HUNGARIA, 
MERCURE KORONA, NOVOTEL DANUBE E 
PARECIDOS

OFERTA PARA GRUPOS

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,
OUTUBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,
OUTUBRO

JUNHO, 
AGOSTO,

45 PAX 546 € 626 € 586 €

40 PAX 562 € 642 € 602 €

35 PAX 582 € 662 € 622 €

30 PAX 609 € 689 € 649 €

25 PAX 647 € 727 € 687 €

20 PAX 704 € 784 € 744 €

SUPL. SNGL 300 € 340 € 320 €

• •   8 noites hopedagem nos hotéis de 4 **** 
• •   ônibus ao dispor durante o roteiro por 9 

dias/8 noites conforme itinerário
• •   city tours com guia falando português: 

Viena, Budapeste, Bratislava, Praga
• •   serviço do guia acompanhante falando 

português durante o roteiro
• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 

com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas nos hotéis/
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 135 € por 
pessoa/9 jantares ou almoços

• •  serviço terrestre

6 DIA/BUDAPESTE - BRATISLAVA - 
PRAGA
Café da manhã e saída de Budapeste a Praga com 
a parada em Bratislava, a capital da Eslováquia. 
Depois da breve visita, a viagem prossegue a 
Praga. Acomodação no hotel e tempo livre.

7 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos 
visitar a Cidade Velha, a Cidade Nova, também 
da origem medieval, e o antígo Bairro Judeu. 
O programa começa na Praça da República com 
a Torre da Pólvora e a belíssima Casa Municipal 
no estilo de Art Nouveau. Conheceremos a Praça 
Wenceslau, universalmente conhecida como 
o palco da “Primavera de Praga”, o Teatro dos 
Estados, onde estreiaram várias óperas de Mozart, 
e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos pelo 
Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 
estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.

À tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, 
tais como a Catedral de São Vito, com os seus 
tesouros artísticos, os palácios góticos reais e 
imperiais, o antígo palácio dos reis da Boêmia com 
a majestosa Sala de Wladislau, que foi a maior 
sala profana da Europa em sua época, a Basílica 
de São Jorge do ano 920 e o Beco Dourado, onde 
morava a guarda do Castelo, artesães medievais, 
ourives e alquimistas, inclusive o grande escritor 
Franz Kafka. O nosso passeio terminará na Igreja 
da Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem 
do milagroso Menino Jesus de Praga.

Atividade opcional: À noite sugerimos assistir 
a apresentação do famoso Teatro Negro de 
Praga. O teatro negro surgiu durante a época 
do comunismo, quando os tchecos não tiveram 
direito a expressão livre de suas opiniôes e idéias. 
O protesto dos artistas consistiu em criação de 
uma forma dramática, em qual a fantasia vence a 
realidade: o teatro negro.

8 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: 
Sugerimos fazer o passeio a Karlovy Vary. 
Karlovy Vary, é a mais famosa cidade balneária 
da República Tcheca, fundada por rei Carlos IV 
em 1358. Conta com 12 fontes de águas termais 
de poderes curativos, cuja temperatura chega de 
até 72 graus. Desde os tempos remotos era um 
importante centro cultural e lugar de recreação e 
lazer visitado por personagens famosos como, por 
exemplo, dom Pedro II, czar russo Pedro o Grande, 
Maria Teresa da Áustria, Goethe, Beethoven, 
Paganini, Chopin, Wagner ou Marx.

Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

9 DIA/PRAGA
Café da manhã e tempo livre. Traslado para o 
aeroporto de Praga. Fim dos nossos serviços.
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1 DIA/BERLIM
Chegada a Berlim, hospedagem e tempo livre.

2 DIA/BERLIM
Café da manhã. Pela manhã se realizará o passeio 
panorâmico de Berlim, a capital d’Alemanha. 
Durante a visita conheceremos tanto a zona 
oriental, Alexanderplatz, como a ocidental: 
Postdamerplatz, com seus belos edifícios, 
museus, galerías, restaurantes e lojas de griffe. 
Admiraremos a majestosa avenida Unter den 
Linden, com os palácios da Ópera e da Universidade, 
entre os outros, passaremos pelo Chequepoint 
Charlie, que foi a antiga passagem de fronteira 
entre Berlim Oriental e Ocidental. Conheceremos 
também o Portâo de Brandemburgo, o símbolo da 
cidade desde 1999, ano da reunificação do país, 
o Reichstag, a nova sede do parlamento alemão, 
e os remanescentes do Muro de Berlim. Tarde e 
noite livres.

3 DIA/BERLIM
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: 
Passeio a Potsdam. Potsdam é uma cidade 
universitária e turística localizada entre lagos e 
rios a 30 km de Berlim. No Palácio Cecilienhof em 
1945 aconteceu a Conferência de Potsdam, cujo 
resultado entre outros foi a divisão d’Alemanha 
pós-guerra. Visitaremos o elegante Palácio 
Sanssoussi, o palácio rococó dos reis Frederico II 
o Grande e Frederico Guilherme IV, admirando os 
seus belíssimos jardins, patrimônio da UNESCO. 
A seguir conheceremos o centro de Potsdam. 
Retornando a Berlim, passaremos pelo Bairro 
Holandês dos imigrantes holandeses e Bairro 
Russo com as residências típicas de verão russas.

4 DIA/BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã. Saída de Berlim a Praga com a 
visita de Dresden e tempo livre para almoçar. 
Dresden, atual capital da Saxônia, é conhecida 
como a “Florença do Elba”. Viveu o tempo do seu 
florescimento quando foi a residência dos réis da 
Saxônia na época de barroco. A cidade fortemente 
bombardeada durante a II Guerra Mundial na 

realidade renasceu das cinsas. Terámos o tempo 
livre para passear pela Bruhlische Terasse na 
margem do rio Elba e para admirar seu patrimônio 
artístico cuidadosamente restaurado, como por 
ex. o Zwinger, a Semperoper, o Castelo com a 
Hofkirche. Na Praça Neumarkt podemos visitar a 
magnífica igreja Frauenkirche, uma das igrejas 
protestantes mais destacadas da Saxônia e o 
verdadeiro símolo da cidade. Depois do almoço 
continuaremos a Praga, hospedagem, tempo livre 
para descansar.

5 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos 
visitar a Cidade Velha, a Cidade Nova, também 
da origem medieval, e o antígo Bairro Judeu. O 
programa começa na Praça da República com a 
Torre da Pólvora e a belíssima Casa Municipal no 
estilo de Art Nouveau. Conheceremos a Praça 
Wenceslau, universalmente conhecida como 
o palco da “Primavera de Praga”, o Teatro dos 
Estados, onde estreiaram várias óperas de Mozart, 
e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos pelo 
Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 

estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.
À tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, 
tais como a Catedral de São Vito, com os seus 
tesouros artísticos, os palácios góticos reais e 
imperiais, o antígo palácio dos reis da Boêmia com 
a majestosa Sala de Wladislau, que foi a maior 
sala profana da Europa em sua época, a Basílica 
de São Jorge do ano 920 e o Beco Dourado, onde 
morava a guarda do Castelo, artesães medievais, 
ourives e alquimistas, inclusive o grande escritor 
Franz Kafka. O nosso passeio terminará na Igreja 
da Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem 
do milagroso Menino Jesus de Praga.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir 
a apresentação do famoso Teatro Negro de 
Praga. O teatro negro surgiu durante a época 
do comunismo, quando os tchecos não tiveram 
direito a expressão livre de suas opiniôes e idéias. 
O protesto dos artistas consistiu em criação de 
uma forma dramática, em qual a fantasia vence a 

ROTEIRO BERLIM - PRAGA  
- VIENA - BUDAPESTE

11 DIAS/10 NOITES

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 643 € 

Dresden

Praga 

Budapeste

Viena 

Berlim
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Hotéis previstos: de 4 ****

BERLIM 4 ****
3 NOITES, HOTEL BERLIM, NH HOTÉIS,  
LEONARDO HOTÉIS E PARECIDOS
PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE HOTEL, 
COURTYARD BY MARRIOTT, MAJESTIC PLAZA
VIENA 4 ****
2 NOITES, EUROSTARS VIENNA, PARK HOTEL 
SCHONBRUNN E PARECIDOS
BUDAPESTE 4 ****
2 NOITES, BEST WESTERN HUNGARIA, MERCU-
RE KORONA, NOVOTEL DANUBE E PARECIDOS

OFERTA PARA GRUPOS

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO

MARÇO, 
NOVEMBRO
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,
OUTUBRO  

JULHO, 
AGOSTO

45 PAX 643 € 768 € 693 €

40 PAX 664 € 789 € 714 €

35 PAX 691 € 816 € 741 €

30 PAX 727 € 852 € 777 €

25 PAX 778 € 903 € 828 €

20 PAX 853 € 978 € 903 €

SUPL. SNGL 340 € 440 € 425 €

• •   10 noites/hospedagem nos hotéis de 4 **** 
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor 

durante o roteiro por 11 dias/10 noites 
conforme itinerário

• •   passeio panorâmico com guia falando 
português: Berlim, Dresden, Praga, Viena, 
Budapeste,

• •   serviço de guia acompanhante falando 
português durante o roteiro

• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 
com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregadores de malas: 
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 190 € por 
pessoa/10 jantares ou almoços

• •  serviço terrestre

realidade: o teatro negro. 

6 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio a Karlovy Vary. Karlovy Vary, é a mais 
famosa cidade balneária da República Tcheca, 
fundada por rei Carlos IV em 1358. Conta com 
12 fontes de águas termais de poderes curativos, 
cuja temperatura chega de até 72 graus. Desde 
os tempos remotos era um importante centro 
cultural e lugar de recreação e lazer visitado por 
personagens famosos como, por exemplo, dom 
Pedro II, czar russo Pedro o Grande, Maria Teresa 
da Áustria, Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, 
Wagner ou Marx.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

7 DIA/PRAGA - VIENA
Depois do café da manhã saída de Praga a 
Viena. À tarde faremos o passeio panorâmico de 
Viena. Percorrendo a famosa Avenida Ringstraße, 
admiraremos os magníficos monumentos 
construídos na segunda metade do século XIX 
como: Ópera do Estado, Burgtheater, prédios dos 
Museus de Biologia e História, entre os outros. A 
seguir conheceremos o Hofburg, antiga residência 
da corte real, como também a Praça São Estevão 
com a Catedral gótica do mesmo nome, que é a 
mais importante igreja vienense. Chegada ao hotel 
e hospedagem.

8 DIA/VIENA
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio opcional ao Palácio Schönbrunn: O Palácio 
Schönbrunn é um dos principais monumentos 
históricos e culturais da Áustria. Este conjunto 
arquitetónico, rodeado por belíssimos jardins, 
desde o século XVIII até o ano 1918 serviu de 
residência de verão dos imperadores Habsburgos. 
Entraremos ao palácio e passaremos por 22 salas, 
onde a famosa imperatriz Sissi, seu esposo, o 
imperador Francisco José, e seus filhos, estudavam 
e brincavam, passando assim seus meses de verão.
Atividade opcional: À noite sugerimos participar 
do concerto de música clássica. O programa é 
composto das melodias mais famosas das operetas 
e valsas do Johann Strauss e Franz Lehár e árias de 
ópera de Mozart.

9 DIA/VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e trânsfer de Viena a Budapeste. 
À tarde será realizado o passeio panorâmico de 
Budapeste, a cidade dividida pelo rio Danúbio em 
2 partes: “Buda”, onde se encontram o antígo 
centro da cidade, residências da alta sociedade 
e as embaixadas, e “Pest”, o centro comercial e 
administrativo. Durante a visita conheceremos a 
Praça dos Heróis com o Memorial do Milênio e o 
Parque Szecheny. A visita prosseguirá pela Avenida 
Andrássy, chegando ao Castelo de Buda com a 
Catedral de São Mateus e Bastião dos Pescadores, 
de onde se abre a vista maravilhosa sobre a 

cidade. O passeio terminará na Avenida Váci, a rua 
comercial e a mais popular de Budapeste. Chegada 
ao hotel e acomodação. Noite livre.

10 DIA/ BUDAPESTE
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio artístico de Budapeste com a visita ao 
famoso Parlamento Húngaro, nas margens do rio 
Danúbio, que com suas quase 700 salas é um 
dos maiores prédios governamentais do mundo. 
Continuando o passeio, conheceremos a Catedral 
de Santo Estevão, que era o primeiro rei da 
Hungria.
Atividade opcional: Iluminações de Budapeste. 
Passeio de barco pelo rio Danúbio com uma 
champanha incluída e visita do Monte São 
Geraldo, de onde se abre uma vista magnífica para 
Budapeste iluminada.

11 DIA/ BUDAPESTE
Café da manhã e tempo livre. Traslado para o 
aeroporto de Budapeste. Fim dos nossos serviços.
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1 DIA/VARSÓVIA
Chegada ao aeroporto de Varsóvia, traslado para o 
hotel e acomodação, tempo livre.

2 DIA/VARSÓVIA
Café da manhã e passeio panorâmico. 
Percorreremos os mais importantes monumentos 
de Varsóvia, a capital da Polônia, cujo centro 
histórico foi de grande parte destruído durante os 
bombardeios da II Guerra Mundial e reconstruído 
nos anos pós-guerra. Veremos o Palácio de Ciência e 
Cultura, o símbolo da cidade do periodo comunista, 
visitaremos o Parque Lazienki com o monumento 
do Frederico Chopin, famoso compositor polonês. 
Passeio continua pelo Caminho Real, bordado por 
palácios e igrejas como Catedral São João Batista 
e Igreja Santa Cruz, Palácio Real, até a Praça do 
Mercado e Barbakan. Tarde livre, hospedagem.

3 DIA/VARSÓVIA - 
CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - 
CRACÓVIA
Café da manhã e prosseguimento da viagem a 
Czestochowa, considerada capital espiritual da 
Polônia. Visitaremos o Mosteiro de Jasna Gora, 
onde está preservada a imagem da Nossa Senhora 
de Czestochowa, uma pintura da “Madona Negra”, 
feita segundo as lendas por São Lucas sobre 
a madeira da mesa usada pela Santa Família. 
Continuação até Auschwitz, o antigo campo de 
concentração, triste testemunha dos horrores da 
II Guerra Mundial. No fim da tarde chegada a 
Cracóvia, acomodação no hotel.

4 DIA/CRACÓVIA
Café da manhã e saída para o passeio panorâmico 
com destaque para a Colina Wawel, visitando o 
Castelo e a Catedral do mesmo nome. À seguir, 
na Praça Rynek Glowny veremos as Igrejas da 
Virgem Maria e de São Wojciech, a Torre da 
Prefeitura e o Antigo Mercado Municipal de tecidos. 
Nas proximidades de Rynek Glowny, encontram-
se o antigo Bairro Judeu ou, por exemplo, a 
Universidade de Cracóvia, onde estudaram 

Copernico e João Paulo II.
Atividade opcional: Na parte da tarde sugerimos 
realizar o passeio a Wadowice, a cidade natal do 
papa João Paulo II, prosseguindo com a visita 
da famosa Mina de Sal em Wieliczka, conhecida 
como a „Catedral de Sal”, tombada pela UNESCO. 
Podem-se ver salas e câmaras de sal, capela onde 
são servidas missas, celebrando importantes 
protetores dos mineiros, lagos subterrâneos e uma 
exposição sobre a mineração.

5 DIA/CRACÓVIA - OLOMOUC - 
PRAGA
Café da manhã e saída para Olomouc, cidade 
situada na República Tcheca. No passado era uma 
das mais importantes cidades tchecas, seu centro 
histórico tombado pela UNESCO é o segundo maior 
do país depois do de Praga. Admiraremos a Coluna 
da Santíssima Trinidade barroca na Praça Superior 
como também inúmeros monumentos históricos: 
palácios, igrejas, colunas e fontes. Tempo livre 
para almoçar. Continação da viagem para Praga. 
Chegada ao hotel e hospedagem.

6 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos 
visitar a Cidade Velha, a Cidade Nova, também 
da origem medieval, e o antígo Bairro Judeu. O 
programa começa na Praça da República com a 
Torre da Pólvora e a belíssima Casa Municipal no 
estilo de Art Nouveau. Conheceremos a Praça 
Wenceslau, universalmente conhecida como 
o palco da “Primavera de Praga”, o Teatro dos 
Estados, onde estreiaram várias óperas de Mozart, 
e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos pelo 
Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 
estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.
À tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, 
tais como a Catedral de São Vito, com os seus 
tesouros artísticos, os palácios góticos reais e 
imperiais, o antígo palácio dos reis da Boêmia com 
a majestosa Sala de Wladislau, que foi a maior 
sala profana da Europa em sua época, a Basílica 
de São Jorge do ano 920 e o Beco Dourado, onde 

morava a guarda do Castelo, artesães medievais, 
ourives e alquimistas, inclusive o grande escritor 
Franz Kafka. O nosso passeio terminará na Igreja 
da Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem 
do milagroso Menino Jesus de Praga.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

7 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio a Karlovy Vary. Karlovy Vary, é a mais 
famosa cidade balneária da República Tcheca, 
fundada por rei Carlos IV em 1358. Conta com 
12 fontes de águas termais de poderes curativos, 
cuja temperatura chega de até 72 graus. Desde 
os tempos remotos era um importante centro 
cultural e lugar de recreação e lazer visitado por 
personagens famosos como, por exemplo, dom 
Pedro II, czar russo Pedro o Grande, Maria Teresa 
da Áustria, Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, 
Wagner ou Marx.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir 
a apresentação do famoso Teatro Negro de 
Praga. O teatro negro surgiu durante a época 
do comunismo, quando os tchecos não tiveram 
direito a expressão livre de suas opiniôes e idéias. 
O protesto dos artistas consistiu em criação de 
uma forma dramática, em qual a fantasia vence a 
realidade: o teatro negro. 

8 DIA/PRAGA - ČESKÝ KRUMLOV 
- VIENA
Café da manhã e saída para Český Krumlov. Český 
Krumlov é uma cidade pitoresca encravada no 
meandro do rio Vltava, tombada pela UNESCO, um 
conjunto de palácios, casas, igrejas e conventos 
do estilo renascentista, único na Europa. O seu 
lindíssimo Castelo, que domina a cidade, cujos 
jardins e interiores surpreendem pela riqueze e 
originalidade de suas formas, é o segundo maior do 
país. Tempo para almoço e compras. Continuação 
de viagem a Viena.

ROTEIRO LESTE EUROPEU
13 DIAS/12 NOITES

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 895 € 

Praga 

Český Krumlov

Budapeste

Viena 

Cracóvia Auschwitz

Czestochowa 

Varsóvia 

Olomouc
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Hotéis previstos: de 4 ****

VARSÓVIA 4 ****
2 NOITES, RADISSON BLU SOBIESKI,  
NOVOTEL CENTRUM E PARECIDOS
CRACÓVIA 4 ****
2 NOITES, CROWN PIAST, CRACOVIA GALAXY, 
NOVOTEL CENTRUM, PARK INN E PARECIDOS
PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE, 
COURTYARD BY MARRIOTT, DIPLOMAT E 
PARECIDOS
VIENA 4 ****
3 NOITES, EUROSTARS VIENNA, PARK  
HOTEL SCHONBRUNN E PARECIDOS
BUDAPESTE 4 ****
2 NOITES, BEST WESTERN HUNGARIA, 
MERCURE KORONA, NOVOTEL DANUBIO E 
PARECIDOS

OFERTA PARA GRUPOS

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO,
SETEMBRO, 
OUTUBRO

JULHO, 
AGOSTO

45 PAX 895 € 1 032 € 925 €

40 PAX 920 € 1 054 € 950 €

35 PAX 953 € 1 082 € 983 €

30 PAX 997 € 1 120 € 1 027 €

25 PAX 1 058 € 1 173 € 1 088 €

20 PAX 1 150 € 1 260 € 1 180 €

SUPL. SNGL 490 € 600 € 520 €

• •   12 noites hopedagem nos hotéis de 4 ****
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor 

durante o roteiro por 13 dias/12 noites 
conforme o itinerário

• •   city tours com guia falando português 
ou espanhol: Varsóvia, Czestochowa, 
Auschwitz, Cracóvia, Olomouc, Praga, Český 
Krumlov, Viena, Budapeste,

• •   ingressos: Czestochowa, Auschwitz
• •   serviço do guia acompanhante falando 

português durante o roteiro
• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 

com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de mala nos hotéis /
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 228 € por 
pessoa/12 jantares ou almoços

• •  serviço terrestre

9 DIA/VIENA
Café da manhã e saída para o passeio panorâmico. 
Percorrendo a famosa Avenida Ringstraße, 
admiraremos os magníficos monumentos 
construídos na segunda metade do século XIX 
como Ópera do Estado, Burgtheater, prédios dos 
Museus de Biologia e História, entre os outros. A 
seguir conheceremos o Hofburg, antiga residência 
da corte real, como também a Praça São Estevão 
com a Catedral gótica do mesmo nome, que é a 
mais importante igreja vienense. Tarde e noite 
livres.

10 DIA/VIENA
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: Visita 
ao Palácio Schönbrunn. O Palácio Schönbrunn é um 
dos principais monumentos históricos e culturais 
da Áustria. Este conjunto arquitetónico, rodeado 
por belíssimos jardins, desde o século XVIII até 
o ano 1918 serviu de residência de verão dos 
imperadores Habsburgos. Entraremos ao palácio e 
passaremos por 22 salas, onde a famosa imperatriz 
Sissi, seu esposo, o imperador Francisco José, e 
seus filhos, estudavam e brincavam, passando 
assim seus meses de verão.
Atividade opcional: À noite sugerimos participar 
do concerto de música clássica. O programa é 
composto das melodias mais famosas das operetas 
e valsas do Johann Strauss e Franz Lehár e árias de 
ópera de Mozart.

11 DIA/VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e trânsfer de Viena a Budapeste. 
À tarde será realizado o passeio panorâmico de 
Budapeste, a cidade dividida pelo rio Danúbio em 
2 partes: “Buda”, onde se encontram o antígo 
centro da cidade, residências da alta sociedade 
e as embaixadas, e “Pest”, o centro comercial e 
administrativo. Durante a visita conheceremos a 
Praça dos Heróis com o Memorial do Milênio e o 
Parque Szecheny. A visita prosseguirá pela Avenida 
Andrássy, chegando ao Castelo de Buda com a 
Catedral de São Mateus e Bastião dos Pescadores, 
de onde se abre a vista maravilhosa sobre a 
cidade. O passeio terminará na Avenida Váci, a rua 
comercial e a mais popular de Budapeste. Chegada 
ao hotel e acomodação. Noite livre.

12 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio artístico de Budapeste com a visita ao 
famoso Parlamento Húngaro, nas margens do rio 
Danúbio, que com suas quase 700 salas é um 
dos maiores prédios governamentais do mundo. 

Continuando o passeio, conheceremos a Catedral 
de Santo Estevão, que era o primeiro rei da 
Hungria.
Atividade opcional: Iluminações de Budapeste. 
Passeio de barco pelo rio Danúbio com uma 
champanha incluída e visita do Monte São 
Geraldo, de onde se abre uma vista magnífica para 
Budapeste iluminada.

13 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e saída para o aeroporto de 
Budapeste, fim dos nossos serviços.
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1 DIA/BERLIM
Chegada a Berlim, traslado para o hotel e 
acomodação, tempo livre.

2 DIA/BERLIM
Café da manhã. Pela manhã se realizará o passeio 
panorâmico de Berlim, a capital d’Alemanha. 
Durante a visita conheceremos tanto a zona 
oriental, Alexanderplatz, como a ocidental: 
Postdamerplatz, com seus belos edifícios, 
museus, galerías, restaurantes e lojas de griffe. 
Admiraremos a majestosa avenida Unter den 
Linden, com os palácios da Ópera e da Universidade, 
entre os outros, passaremos pelo Chequepoint 
Charlie, que foi a antiga passagem de fronteira 
entre Berlim Oriental e Ocidental. Conheceremos 
também o Portâo de Brandemburgo, o símbolo da 
cidade desde 1999, ano da reunificação do país, o 
Reichstag, a nova sede do parlamento alemão, e 
os remanescentes do Muro de Berlim. Tarde livre.
Atividade opcional: À tarde sugerimos o passeio 
para Potsdam. Potsdam é uma cidade universitária 
e turística localizada entre lagos e rios a 30 km de 
Berlim. No Palácio Cecilienhof em 1945 aconteceu 
a Conferência de Potsdam, cujo resultado entre 
outros foi a divisão d’Alemanha pós-guerra. 
Visitaremos o elegante Palácio Sanssoussi, o 
palácio rococó dos reis Frederico II o Grande 
e Frederico Guilherme IV, admirando os seus 
belíssimos jardins, patrimônio da UNESCO. A seguir 
conheceremos o centro de Potsdam. Retornando 
a Berlim, passaremos pelo Bairro Holandês dos 
imigrantes holandeses e Bairro Russo com as 
residências típicas de verão russas.

3 DIA/BERLIM - POZNAN - 
VARSÓVIA
Café da manhã e e saída para Varsóvia. Faremos 
uma pequena parada em Poynan, que é famosa 
por sua Praça Principal medieval. tempo livre para 
explorar a cidade. Continuação de viagem para 
Varsóvia. Acomodação e tempo livre.

4 DIA/VARSÓVIA
Café da manhã e passeio panorâmico. 

Percorreremos os mais importantes monumentos 
de Varsóvia, a capital da Polônia, cujo centro 
histórico foi de grande parte destruído durante os 
bombardeios da II Guerra Mundial e reconstruído 
nos anos pós-guerra. Veremos o Palácio de Ciência e 
Cultura, o símbolo da cidade do periodo comunista, 
visitaremos o Parque Lazienki com o monumento 
do Frederico Chopin, famoso compositor polonês. 
Passeio continua pelo Caminho Real, bordado por 
palácios e igrejas como Catedral São João Batista 
e Igreja Santa Cruz, Palácio Real, até a Praça do 
Mercado e Barbakan. Acomodação no hotel e tarde 
livre. 

5 DIA/VARSÓVIA - CZESTOCHOWA - 
AUSCHWITZ - CRACÓVIA
Pela manhã a nossa viagem continua até 
Czestochowa, considerada capital espiritual da 
Polônia. Visitaremos o Mosteiro de Jasna Gora, 
onde está preservada a imagem da Nossa Senhora 
de Czestochowa, uma pintura da “Madona Negra”, 
feita segundo as lendas por São Lucas sobre 
a madeira da mesa usada pela Santa Família. 
Continuação até Auschwitz, o antigo campo de 
concentração, triste testemunha dos horrores da 
II Guerra Mundial. No fim da tarde chegada a 
Cracóvia. Acomodação e tempo livre.

6 DIA/CRACÓVIA
Café da manhã e saída para o passeio panorâmico 
com destaque para a Colina Wawel, visitando o 
Castelo e a Catedral do mesmo nome. À seguir, na 
Praça Rynek Glowny veremos as Igrejas da Virgem 
Maria e de São Wojciech, a Torre da Prefeitura 
e o Antigo Mercado Municipal de tecidos. Nas 
proximidades de Rynek Glowny, encontram-se o 
antigo Bairro Judeu ou por exemplo a Universidade 
de Cracóvia, onde estudaram Copernico e João 
Paulo II. Hospedagem e tarde livre.
Atividade opcional: Sugerimos fazer o passeio 
a Wadowice, a cidade natal do papa João Paulo 
II, com a continuação a famosa Mina de Sal de 
Wieliczka, conhecida como a „Catedral de Sal”, 
tombada pela UNESCO. Podem-se ver salas e 
câmaras de sal, capela onde são servidas missas, 
celebrando importantes protetores dos mineiros, 
lagos subterrâneos e uma exposição sobre a 
mineração.

7 DIA/CRACÓVIA - OLOMOUC - 
PRAGA
Café da manhã e saída para Olomouc, cidade 
situada na República Tcheca. No passado era uma 
das mais importantes cidades tchecas. Seu centro 
histórico tombado pela UNESCO é o segundo maior 

ROTEIRO LESTE EUROPEU
15 DIAS/14 NOITES 

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 1 006 €

Olomouc

Praga 

Český Krumlov

Budapeste

Viena 

Cracóvia Auschwitz

Czestochowa 

Poznan

Varsóvia 

Berlim
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Hotéis previstos: de 4 ****

BERLIM 4 ****
NOITES, HOTEL BERLIN, LEONARDO  
HOTÉIS, NH HOTÉIS E PARECIDOS
VARSÓVIA 4 ****
2 NOITES, RADISSON BLU SOBIESKI,  
NOVOTEL CENTRUM E PARECIDOS
CRACÓVIA 4 ****
2 NOITES, CRACOVIA GALAXY, NOVOTEL 
CENTRUM E PARECIDOS
PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE, 
COURTYARD BY MARRIOTT E PARECIDOS
VIENA 4 ****
3 NOITES, EUROSTARS VIENNA, PARK  
HOTEL SCHONBRUNN, NH HOTEIS
BUDAPESTE 4 ****
2 NOITES, BEST WESTERN HUNGARIA, 
MERCURE KORONA, NOVOTEL DANUBE

OFERTA PARA GRUPOS

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,
OUTUBRO

JULHO, 
AGOSTO

45 PAX 1 006 € 1 146 € 1 041 €

40 PAX 1 037 € 1 177 € 1 072 €

35 PAX 1 076 € 1 216 € 1 111 €

30 PAX 1 129 € 1 269 € 1 164 €

25 PAX 1 205 € 1 342 € 1 237 €

20 PAX 1 313 € 1 396 € 1 342 €

SUPL. SNGL 560 € 630 € 595 €

• •   14 noites hopedagem nos hotéis de 4 **** 
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor 

durante o roteiro por 15 dias/14 noites 
conforme itinerário

• •   city tours com guia falando português ou 
espanhol: Berlim, Varsóvia, Czestochowa, 
Auschwitz, Cracóvia, Olomouc, Praga, Český 
Krumlov, Viena, Budapeste

• •   ingressos incluídos: Czestochowa, Auschwitz
• •   serviço de guia acompanhante falando 

português durante o roteiro completo
• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 

com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas nos hotéis /
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 210 € por 
pessoa/14 jantares ou almoços

• •   serviço terrestre

do país depois do de Praga. Admiraremos a Coluna 
da Santíssima Trinidade barroca na Praça Superior 
como também inúmeros monumentos históricos: 
palácios, igrejas, colunas e fontes. Tempo livre. 
Continação da viagem para Praga. Chegada ao 
hotel e hospedagem.

8 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos 
visitar a Cidade Velha, a Cidade Nova, também 
da origem medieval, e o antígo Bairro Judeu. 
O programa começa na Praça da República com 
a Torre da Pólvora e a belíssima Casa Municipal 
no estilo de Art Nouveau. Conheceremos a Praça 
Wenceslau, universalmente conhecida como 
o palco da “Primavera de Praga”, o Teatro dos 
Estados, onde estreiaram várias óperas de Mozart, 
e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos pelo 
Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 
estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.
À tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, 
tais como a Catedral de São Vito, com os seus 
tesouros artísticos, os palácios góticos reais e 
imperiais, o antígo palácio dos reis da Boêmia com 
a majestosa Sala de Wladislau, que foi a maior 
sala profana da Europa em sua época, a Basílica 
de São Jorge do ano 920 e o Beco Dourado, onde 
morava a guarda do Castelo, artesães medievais, 
ourives e alquimistas, inclusive o grande escritor 
Franz Kafka. O nosso passeio terminará na Igreja 
da Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem 
do milagroso Menino Jesus de Praga.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

9 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre.  Atividade opcional: 
Sugerimos fazer o passeio a Karlovy Vary: 
Karlovy Vary, é a mais famosa cidade balneária 
da República Tcheca, fundada por rei Carlos IV 
em 1358. Conta com 12 fontes de águas termais 
de poderes curativos, cuja temperatura chega de 
até 72 graus. Desde os tempos remotos era um 
importante centro cultural e lugar de recreação e 
lazer visitado por personagens famosos como, por 
exemplo, dom Pedro II, czar russo Pedro o Grande, 
Maria Teresa da Áustria, Goethe, Beethoven, 
Paganini, Chopin, Wagner ou Marx.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir 
a apresentação do famoso Teatro Negro de 
Praga. O teatro negro surgiu durante a época 
do comunismo, quando os tchecos não tiveram 
direito a expressão livre de suas opiniôes e idéias. 
O protesto dos artistas consistiu em criação de 
uma forma dramática, em qual a fantasia vence a 
realidade: o teatro negro.

10 DIA/PRAGA - ČESKÝ KRUMLOV 
- VIENA
Café da manhã e saída Viena com a parada em 
Český Krumlov. Český Krumlov é uma cidade 
pitoresca encravada no meandro do rio Vltava, 
tombada pela UNESCO, um conjunto de palácios, 
casas, igrejas e conventos do estilo renascentista, 
único na Europa. O seu lindíssimo Castelo, 
que domina a cidade, cujos jardins e interiores 
surpreendem pela riqueze e originalidade de suas 
formas, é o segundo maior do país. Tempo livre. 
Continação da viagem a Viena. Chegada ao hotel 
e hospedagem.

11 DIA/VIENA
Café da manhã e passeio panorâmico. Percorrendo 
a famosa Avenida Ringstraße, admiraremos os 
magníficos monumentos construídos na segunda 
metade do século XIX como Ópera do Estado, 
Burgtheater, prédios dos Museus de Biologia e 
História, entre os outros. A seguir conheceremos 
o Hofburg, antiga residência da corte real, como 
também a Praça São Estevão com a Catedral gótica 
do mesmo nome, que é a mais importante igreja 
vienense. Tarde e noite livres.
Atividade opcional: Sugerimos assistir o concerto 

de música clássica. O programa é composto das 
melodias mais famosas das operetas e valsas do 
Johann Strauss e Franz Lehár e árias de ópera de 
Mozart.

12 DIA/VIENA
Café da manhã e trânsfer de Viena a Budapeste. 
À tarde será realizado o passeio panorâmico de 
Budapeste, a cidade dividida pelo rio Danúbio em 
2 partes: “Buda”, onde se encontram o antígo 
centro da cidade, residências da alta sociedade 
e as embaixadas, e “Pest”, o centro comercial e 
administrativo. Durante a visita conheceremos a 
Praça dos Heróis com o Memorial do Milênio e o 
Parque Szecheny. A visita prosseguirá pela Avenida 
Andrássy, chegando ao Castelo de Buda com a 
Catedral de São Mateus e Bastião dos Pescadores, 
de onde se abre a vista maravilhosa sobre a 
cidade. O passeio terminará na Avenida Váci, a rua 
comercial e a mais popular de Budapeste. Chegada 
ao hotel e acomodação. Noite livre.

13 DIA/VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e trânsfer de Viena a Budapeste. 
Chegada ao hotel e hospedagem.
À tarde faremos o passeio panorâmico. Vamos 
conhecer Buda e Peste, as duas antigas partes da 
cidade. Visita à Praça dos Heróis com o Memorial do 
Milênio e o Parque Szecheny continua pela Avenida 
Andrássy até ao Castelo de Buda, com a Catedral 
de São Matias e o Bastião dos Pescadores, de onde 
se podem fazer as melhores fotos da cidade. O 
tour termina na Rua Váci, a mais conhecida rua 
comercial de Budapeste. Noite livre.

14 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio artístico de Budapeste com a visita ao 
famoso Parlamento Húngaro, nas margens do rio 
Danúbio, que com suas quase 700 salas é um 
dos maiores prédios governamentais do mundo. 
Continuando o passeio, conheceremos a Catedral 
de Santo Estevão, que era o primeiro rei da 
Hungria.
Atividade opcional: Iluminações de Budapeste. 
Passeio de barco pelo rio Danúbio com uma 
champanha incluída e visita do Monte São 
Geraldo, de onde se abre uma vista magnífica para 
Budapeste iluminada.

15 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e tempo livre. Saída para o 
aeroporto de Budapeste. Fim dos nossos serviços.
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1 DIA/FRANKFURT
Chegada a Frankfurt. Acomodação no hotel. Noite 
livre.

2 DIA/FRANKFURT
Café da manhã e passeio panorâmico. 
Conheceremos os pontos mais interessantes da 
“capital financeira europeia’, a sede do Banco 
Central Europeu. Esta cidade, mas margens do 
rio Main, é muitas vezes chamada de Mainhattan, 
por causa dos seus moderníssimos arranha-céus, 
e comparada com a Nova Iorque. Visitaremos a 
sua praça Roemerplatz, onde está situada a antiga 
Prefeitura, e a Igreja gótica de São Bartolomeu, 
com uma imponente torre. Conheceremos também 
o famoso prédio da Ópera, destruído na II Guerra 
Mundial e reaberto no períodopós guerra, casa 
natal do famoso escritor alemão Goethe e o bairro 
Sachsenhausen com a sua avenida Schweizer 
Strasse, onde se encontram típicas tabernas e 
restaurantes. Tarde e noite livre.

3 DIA/FRANKFURT - KOBLENZ - 
NEUWIED - COLÓNIA
Café da manhã e saída de para Colónia passando 
por Koblenz e Neuwied. Ao caminho passaremos 
pelo vale do rio Reno, por uma região de vinhedos 
e pequenas cidades medievais. A cidade de Koblenz 
fica no encontro de dois rios importantes, Reno e 
Mosela. Local conhecido como „Deutsches Eck” é 
marcado por imponente monumento do Imperador 
Guilherme, tombado pela UNESCO. Depois da 
breve visita do seu centro histórico, terámos 
tempo livre para almoçar. À tarde continuaremos 
a Neuwied, onde embarcaremos num belíssimo 
passeio de barco pelo rio Reno, que foi na época de 
romantismo descoberto por inúmeros escritores, 
poetas e pintores fazendo reviver antigas lendas 
e mitos de Lorelei, de Nibelungos, entre outros. 
Chegada a Colónia. Acomodação no hotel. Noite 
livre.

4 DIA/COLÓNIA - DORTMUND - 
HANNOVER

Café da manhã e passeio panorâmico. Colónia é 
conhecida como „Cidade de Igrejas”. Conheceremos 
seu centro histórico com as ruazinhas estreitas 
e casas medievais, que conta com 12 igrejas e 
conventos românicos e a famosa Catedral do 
século XIV, que é com as suas torres de 157 metros 
de altura considerada a maior igreja d’ Alemanha. 
A seguir veremos o prédio da antiga Prefeitura e 
prédio da Orquestra Filarmônica, entre outros. 
Continuaremos a Dortmund. Tempo livre para 
almoçar e para admirar a Igreja protestante São 
Pedro do século XIV, que preserva a famosa obra 
de atre do ano 1521 chamada “Miráculo Dourado 
de Dortmund”, um conjunto de 30 relevos e 633 
figuras entalhados em carvalho representando 
a Paixão de Cristo. Continuação de viagem a 
Hannover. Acomodação no hotel. Noite livre.

5 DIA/HANNOVER - GOSLAR - BERLIM
Café da manhã e saída para Berlim com a visita 
de Goslar. Goslar é uma típica cidade pequena 
medieval situada nas montanhas Harz, conhecida 

também pelos cruéis processos com a bruxas 
no passado. Conheceremos o seu centro com as 
típicas casas de enxaimel. A tradição mineira da 
cidade é lembrada diariamente por uma pequena 
apresentação do seu relógio astronômico. Tempo 
livre para almoçar. Continuação de viagem a 
Berlim. Acomodação no hotel. Noite livre.

6 DIA/BERLIM
Café da manhã. Pela manhã se realizará o passeio 
panorâmico de Berlim, a capital d’Alemanha. 
Durante a visita conheceremos tanto a zona 
oriental, Alexanderplatz, como a ocidental: 
Postdamerplatz, com seus belos edifícios, 
museus, galerías, restaurantes e lojas de griffe. 
Admiraremos a majestosa avenida Unter den 
Linden, com os palácios da Ópera e da Universidade, 
entre os outros, passaremos pelo Chequepoint 
Charlie, que foi a antiga passagem de fronteira 
entre Berlim Oriental e Ocidental. Conheceremos 
também o Portâo de Brandemburgo, o símbolo da 
cidade desde 1999, ano da reunificação do país, 

ALEMANHA E LESTE EUROPEU
18 DIAS/17 NOITES

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 1 315 €

Goslar

Frankfurt Praga 

Český Krumlov

Budapeste

Viena 

Wieliczka
Cracóvia 

Wadowice
Auschwitz

Czestochowa 

Niepokalanow
Varsóvia 

Berlim

Colónia 

Dortmund

Koblenz
Neuwied

Hannover
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o Reichstag, a nova sede do parlamento alemão, 
e os remanescentes do Muro de Berlim. Tarde e 
noite livres.

7 DIA/BERLIM - VARSÓVIA
Caf´da manhã e saída para Varsóvia. Acomodação 
no hotel. Noite livre.

8 DIA/VARSÓVIA
Café da manhã e passeio panorâmico. 
Percorreremos os mais importantes monumentos 
de Varsóvia, a capital da Polônia, cujo centro 
histórico foi de grande parte destruído durante os 
bombardeios da II Guerra Mundial e reconstruído 
nos anos pós-guerra. Veremos o Palácio de Ciência e 
Cultura, o símbolo da cidade do periodo comunista, 
visitaremos o Parque Lazienki com o monumento 
do Frederico Chopin, famoso compositor polonês. 
Passeio continua pelo Caminho Real, bordado por 
palácios e igrejas como Catedral São João Batista 
e Igreja Santa Cruz, Palácio Real, até a Praça do 
Mercado e Barbakan. Tarde e noite livres.

9 DIA/VARSÓVIA - NIEPOKALANOW 
- CZESTOCHOWA - CRACÓVIA
Café da manhã e saída a Cracóvia, passando por 
Niepokalanów e Czestochowa. O convento de 
minoritas de Niepokalanów foi fundado nos anos 20 
do século passado por iniciativa do padre Maxmilian 
Kolbe, morto pelos nazistas em Auschwitz por 
ajudar milhares de pessoas escapar da perseguição 
nazista durante a II Guerra Mundial. Depois da 
breve visita continuaremos a Czestochowa, onde 
visitaremos o Mosteiro de Jasna Gora, que abriga 
a imagem da Nossa Senhora de Czestochowa, uma 
pintura da “Madona Negra”, feita segundo as lendas 
por São Lucas sobre a madeira da mesa usada pela 
Santa Família. Após a visita do convento de Jasna 
Gora a viagem continua a Cracóvia. Acomodação 
no hotel. Noite livre.

10 DIA/CRACÓVIA - LAGIEWNIKI - 
CRACÓVIA 
Café da manhã e saída para o passeio panorâmico 
com destaque para a Colina Wawel, visitando o 
Castelo e a Catedral do mesmo nome. À seguir, na 
Praça Rynek Glowny veremos as Igrejas da Virgem 
Maria e de São Wojciech, a Torre da Prefeitura 
e o Antigo Mercado Municipal de tecidos. Nas 
proximidades de Rynek Glowny, encontram-se o 
antigo Bairro Judeu ou, por exemplo, a Universidade 
de Cracóvia, onde estudaram Copernico e João 
Paulo II. Tempo livre para almoçar. À tarde 
sairemos para a visita do Santuário da Divina 
Misericórdia em Lagiewniki, importante destino de 
peregrinação. Retorno a Cracóvia e noite livre.

11 DIA/CRACÓVIA - AUSCHWITZ - 
WADOWICE  - CRACÓVIA
Café da manhã e saída para o passeo a Auschwitz, 
Wadowice e Wieliczka. Em Auschwitz visitaremos o 
antigo campo de concentração nazista, o Auschwitz-
Birkenau. Este maior campo de extermínio nazista 
existente foi fundado em 1942 a princípio como 
uma prisão para os presos políticos poloneses. 
Aqui posteriormente morreram em câmaras de gás 
milhões de pessoas. Depois da visita do Campo 
prossegiremos a Wadowice, a cidade natal do 
Papa Joâo Paulo II, um pequeno vilarejo cercado 
de montanhas. Aqui poderemos ver a casa natal 
do Papa e visitaremos a Igreja de Apresentação 
da Virgem Maria, onde o pequeno Karol Wojtyla foi 
batizado. Tempo livre para almoçar. À tarde retorno 
a Cracóvia. Noite livre.

12 DIA/CRACÓVIA - WIELICZKA - 
PRAGA
Café da manhã e saída a Praga com a visita de 
Wieliczka. A famosa Mina de Sal de Wieliczka é 
um verdadeiro labirinto subterrâneo de túneis, 
passagens, escadarias, lagos, salas e capelas 
esplênditas. Ao longo dos séculos, os mineiros 
esculpiram inúmeras estátuas e até uma capela 
inteira com o altar e imagens bíblicas - tudo de sal. 
Desceremos a pé 800 degraus que nos levarão até 
as profundezas, uma esperiência fascinante. Ar da 
mina é indicado como também aproveitado para os 
tratamentos médicos de problemas respiratórios. 
Lá embaixo, acontecem missas, concertos ou até 
casamentos. Após a visita de mina continuaremos 
a Praga na República Tcheca.
Chegada a Praga, acomodação no hotel e noite 
livre.

13 DIA/PRAGA
Café da manhã e passeio panorâmico. 
Começaremos no Castelo de Praga, situado na 
margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e a Catedral 
de São Vito. Passando pela Praça da Cidade do 
Castelo, desceremos pela rua Nerudova ao bairro 
da Cidade Pequena, onde se encontra a Igreja da 
Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem 
do milagroso Menino Jesus de Praga. Após a visita 
deste importante santuário atravessaremos a 
Ponte Carlos, a ponte gótica, a mais emblemática 
de Praga, decorada com 30 grupos de estátuas 
barrocos. O passeio terminará na antiga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir 
a apresentação do famoso Teatro Negro de 
Praga. O teatro negro surgiu durante a época 
do comunismo, quando os tchecos não tiveram 
direito a expressão livre de suas opiniôes e idéias. 
O protesto dos artistas consistiu em criação de 
uma forma dramática, em qual a fantasia vence a 
realidade: o teatro negro.

14 DIA/PRAGA - ČESKÝ KRUMLOV 
- VIENA
Café da manhã e saída Viena passando por Český 
Krumlov. Český Krumlov é uma cidade pitoresca 
encravada no meandro do rio Vltava, tombada pela 
UNESCO, um conjunto de palácios, casas, igrejas e 
conventos do estilo renascentista, único na Europa. 
O seu lindíssimo Castelo, que domina a cidade, 
cujos jardins e interiores surpreendem pela riqueze 
e originalidade de suas formas, é o segundo 
maior do país. Tempo para almoço e compras. 
Continuação de viagem a Viena. Acomodação e 
noite livre.

15 DIA/VIENA
Café da manhã e saída para o passeio panorâmico. 
Percorrendo a famosa Avenida Ringstraße, 
admiraremos os magníficos monumentos 
construídos na segunda metade do século XIX 
como Ópera do Estado, Burgtheater, prédios dos 
Museus de Biologia e História, entre os outros. A 
seguir conheceremos o Hofburg, antiga residência 
da corte real, como também a Praça São Estevão 
com a Catedral gótica do mesmo nome, que é a 
mais importante igreja vienense. Tarde e noite 
livres.
Atividade opcional: À noite sugerimos participar 
do concerto de música clássica. O programa é 
composto das melodias mais famosas das operetas 
e valsas do Johann Strauss e Franz Lehár e árias 
de ópera de Mozart.

16 DIA/VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída para Budapeste. 
Acomodação no hotel. Tarde e noite livres.
Atividade opcional: Sugerimos paricipar da Noite de 
Folclore Húngaro. Durante o jantar são servidos os 
mais típicos pratos da culinária húngara. Escutando 
os sons da música e admirando os bailarinos numa 
apresentação das danças folclóricas húngaras, 
aprenderão os passos básicos da famosa “Kalocsa” 
ou do “Csardas”.

17 DIA/BUDAPESTE
Café da manhã e trânsfer de Viena a Budapeste. 
À tarde será realizado o passeio panorâmico de 
Budapeste, a cidade dividida pelo rio Danúbio em 
2 partes: “Buda”, onde se encontram o antígo 
centro da cidade, residências da alta sociedade 
e as embaixadas, e “Pest”, o centro comercial e 
administrativo. Durante a visita conheceremos a 
Praça dos Heróis com o Memorial do Milênio e o 
Parque Szecheny. A visita prosseguirá pela Avenida 
Andrássy, chegando ao Castelo de Buda com a 
Catedral de São Mateus e Bastião dos Pescadores, 
de onde se abre a vista maravilhosa sobre a 
cidade. O passeio terminará na Avenida Váci, a rua 
comercial e a mais popular de Budapeste. Tarde e 
noite livres.
Atividade opcional: Iluminações de Budapeste. 
Passeio de barco pelo rio Danúbio com uma 
champanha incluída e visita do Monte São 
Geraldo, de onde se abre uma vista magnífica para 
Budapeste iluminada.

18 DIA/BUDAPESTE 
Café da manhã e tempo livre. Traslado para o 
aeroporto de Budapeste. Fim dos nossos serviços.

Hotéis previstos: de 4 ****

FRANKFURT 4 ****
2 NOITES LEONARDO FRANKFURT CITY OU 
PARECIDOS
COLÓNIA 4 ****
1 NOITE LEONARDO HOTEL KOLN, BW PRE-
MIER HOTEL PARK CONSUL E PARECIDOS
HANNOVER 4 ****/1 NOITE INTER CITY 
HOTEL HANNOVER, MERCURE HOTEL HAN-
NOVER CITY
BERLIM 4 ****
2 NOITES/ HOTEL BERLIN BERLIN, HN 
HOTÉIS, LEONARDO HOTEIS
VARSÓVIA 4 ****/2 NOITES/ HOTEL RA-
DISSON BLU SOBIESKI, NOVOTEL CENTRUM 
E PARECIDOS
CRACÓVIA 4 ****/3 NOITES/HOTEL CROWN 
PIAST, CRACOVIA GALAXY, NOVOTEL CENT-
RUM, PARK INN E PARECIDOS
PRAGA 4 **** 
2 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE, 
COURTYARD BY MARRIOTT, MAJESTIC  
PLAZA, DIPLOMAT
VIENA 4 **** 
2 NOITES, EUROSTARS VIENNA, PARK 
HOTEL SCHONBRUNN, NH HOTEIS
BUDAPESTE 4 ****/ 2 NOITES, BW 
HUNGARIA, MERCURE KORONA, NOVOTEL 
DANUBIO

OFERTA PARA GRUPOS

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,   
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,  
OUTUBRO 

JUNHO, 
JULHO 

45 PAX 1 315 € 1 485 € 1 385 €

40 PAX 1 356 € 1 526 € 1 426 €

35 PAX 1 410 € 1 580 € 1 480 €

30 PAX 1 482 € 1 652 € 1 552 €

25 PAX 1 582 € 1 752 € 1 652 €

20 PAX 1 732 € 1 902 € 1 802 €

SUPL. SNGL 680 € 740 € 700 €

• •   17 noites hospedagem nos hotéis de 4 ****
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor 

durante o roteiro por 12 dias/11 noites 
conforme itinerário

• •   city-tours com guia falando português ou 
espanhol: Frankfurt, Koblenz, Colónia, 
Goslar, Berlim, Varsóvia, Cracóvia, 
Czestochowa, Auschwitz, Wieliczka, Praga, 
Český Krumlov, Viena, Budapeste

• •   ingressos incluídos: Czestochowa, Auschwitz, 
Wieliczka

• •   serviço de guia acompanhante falando 
português durante o roteiro

• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 
com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas nos hotéis /
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 304 € por pessoa/ 
16 jantares ou almoços

• •   serviço terrestre
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1 DIA/MUNIQUE
Chegada ao Munique. Acomodação no hotel. Noite 
livre.

2 DIA/MUNIQUE
Café da manhã e passeio panorâmico.  Conhecermos 
a capital da Baviera, fundada por benedictinos 
no século IX. Hoje é a cidade universitária, 
um importante centro de cicência e o ponto de 
atracção para visitantes vindos de todo mundo, 
especialmente durante a animada festa da cerveja 
Oktoberfest. Durante o passeio conheceremos 
os jardins do Palacio Nymphenburg, a praça 
Marienplatz com a coluna da Virgem Maria, onde-se 
encontra o prédio da Prefeitura Nova com o famoso 
carrilhão, passaremos por avenidas comercias de 
Maximilianstrasse, Ludwigstrasse e Leopoldstrasse, 
como também por Vila Olímpica do ano 1972 e por 
mais moderna obra arqueitetónica da cidade, a 
Allianz Arena do ano 2005. Tarde e noite livres.

3 DIA/MUNIQUE - NUREMBERGA - 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Depois do café da manhã partiremos a Mariánské 
Lázně na República Tcheca. Ao caminho 
passaremos por Nuremberga. Nuremberga é 
uma antiga importante cidade sitauada ao norte 
da Baviera. Apesar da enorme destruição da 
cidade durante a II Guerra Mundial, a maioria 
das construções medievais foi reconstruída a 
partir de planos originais. Na atualidade, o centro 
histórico é rodeado pela antiga muralha e conta 
com inúmeros monumentos históricos. O famoso 
pintor renasscentista Albrecht Dürer passou a 
maior parte da sua vida nesta cidade. Nuremberga 
porém é conhecida também por ter sido a local 
de inúmeros comícios do Partido Nazi assim como 
pelos Julgamentos de Nuremberga no período pós-
segunda-guerra. Visita da cidade e tempo livre para 
almoçar. à tarde seguiremos a Mariánská Lázně. 
A cidade está situada num vale pitoresco nas 
vertentes dos Bosques de Slavkovský. É a segunda 

cidade balneária mais importante da Boêmia, parte 
ocidental do país. Fundada pelo médico Josef Nehr 
em 1799, desenvolveu a sua fama somente no final 
do século XIX, quando foram construídos diversos 
balneários, fontanários, edifícios municipais, salões 
de concertos, fundados jardins etc. A verdadeira 
jóia arquitetónica é a famosa Fonte Cantante, que 
se tornou símbolo da cidade. Acomodação no hotel 
e noite livre.

4 DIA/MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - 
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - KARLOVY 
VARY - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Depois do café da manhã faremos o passeio a 
Františkovy Lázně e Karlovy Vary. Junto com 
Mariánské Lázně estas cidades formam o famoso 
triângulo balneário da Boêmia ocidental. Františkovy 
Lázně é a menor cidade-termas do triângulo. O seu 
encanto reside fundamentalmente na arquitetura 
classicista unificada dos seus edifícios e pavilhões 
balneários. Fundada em 1793, conserva ainda hoje 
a imagem de uma cidade balneária da sua época. 
Os bosques circundantes, os parques municipais 
cuidadosamente tratados, os jardins com as 
fontes formam um conjunto único. Continuaremos 
a Karlovy Vary. Terámos tempo para almoçar e a 
seguir faremos a visita da cidade. Karlovy Vary 
é a maior estância de spa fundada por Carlos IV 
em 1358. A cidade conta com 12 fontes de águas 

termais de poderes curativos, cuja temperatura 
chega de até 72 graus. Desde tempos remotos era 
um importante centro cultural e de lazer visitado 
por personagens famosos como dom Pedro II, czar 
russo Pedro o Grande, Maria Teresa da Áustria, 
Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, entre os 
outros. Retorno a Mariánské Lázně e noite livre.

5 DIA/MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - PILSEN 
- PRAGA
Café da manhã e saída a Praga, capital da 
República Tcheca. Ao caminho faremos uma 
parada na cidade de Pilsen. Pilsen, originalmente 
uma cidade medieval, tornou-se mundialmente 
famosa pela produção da cerveja. Há 150 anos 
atrás foi exatamente nesta cidade pela primeira 
vez produzida a cerveja fermentada às baixas 
temperaturas. Esta nova tecnologia resultou em 
cerveja leve, clara, da cor dourada, e simplesmente 
gostosa. Conheceremos a Fábrica de Cerveja da 
marca Pilsner Urquell. A seguir continuaremos a 
Praga. Acomodação no hotel. Noite livre.

6 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos 
visitar a Cidade Velha, a Cidade Nova, também 
da origem medieval, e o antígo Bairro Judeu. O 
programa começa na Praça da República com a 
Torre da Pólvora e a belíssima Casa Municipal no 
estilo de Art Nouveau. Conheceremos a Praça 

ROTEIRO ALEMANHA,  
REPÚBLICA TCHECA E AUSTRIA

12 DIAS/11 NOITES

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 797 €

Nuremberga
Praga 

Český Krumlov

Viena 

Jindřichův hradec
Pilsen

Třeboň
Hluboká

Karlovy Vary

Munique

Františkovy lázně

Mariánské lázně
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Hotéis previstos: de 4 ****

MUNIQUE 4****
2 NOITES, LEONARDO HOTÉIS E PARECIDOS
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 4****
2 NOITES, NOITES, CONTINENTAL, ORHEA 
HOTEL MONTY E PARECIDOS
PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE 
HOTEL, COURTYARD BY MARRIOTT
ČESKÝ KRUMLOV 4****
2 NOITES, HOTEL RŮŽE E PARECIDOS
VIENA 4 ****
2 NOITES, EUROSTARS VIENNA, PARK HOTEL 
SCHONBRUNN, NH HOTEIS E PARECIDOS

OFERTA PARA GRUPOS

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,  
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,  
OUTUBRO

JULHO, 
AGOSTO

45 PAX 797 € 879 € 839 €

40 PAX 820 € 902 € 862 €

35 PAX 848 € 930 € 890 €

30 PAX 887 € 969 € 929 €

25 PAX 940 € 1 022 € 982 €

20 PAX 1 021 € 1 103 € 1 063 €

SUPL. SNGL 428 € 505 € 485 €

• •   11 noites hospedagem nos hotéis de 4 ****
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor 

durante o roteiro por 12 dias/11 noites 
conforme o itinerário

• •   city-tours com guia falando português: 
Munique, Nuremberga, Mariánské Lázně, 
Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Pilsen, 
Praga, Český Krumlov, Třebon, Jindřichův 
Hradec, Viena

• •   ingressos incluídos: Fábrica de Pilsen, 
Castelo de Praga, Castelo Hluboká, Castelo 
Český Krumlov, Castelo Jindřichův Hradec,

• •   serviço do guia acompanhante falando 
português durante o roteiro completo

• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 
com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas nos hotéis /
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 209 € por pessoa/ 
11 jantares ou almoços

• •   serviço terrestre

Wenceslau, universalmente conhecida como 
o palco da “Primavera de Praga”, o Teatro dos 
Estados, onde estreiaram várias óperas de Mozart, 
e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos pelo 
Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 
estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir a 
apresentação do famoso Teatro Negro de Praga. O 
teatro negro surgiu durante a época do comunismo, 
quando os tchecos não tiveram direito a expressão 
livre de suas opiniôes e idéias. O protesto dos artistas 
consistiu em criação de uma forma dramática, em 
qual a fantasia vence a realidade: o teatro negro.

7 DIA/PRAGA
Café da manhã e passeio de Praga Artística. Visita ao 
Castelo de Praga, situado na margem direita do rio 
Vltava, o maior castelo do mundo. Conheceremos 
os seus pátios e interiores, tais como a Catedral 
de São Vito, com os seus tesouros artísticos, os 
palácios góticos reais e imperiais, o antígo palácio 
dos reis da Boêmia com a majestosa Sala de 
Wladislau, que foi a maior sala profana da Europa 
em sua época, a Basílica de São Jorge do ano 920 e 
o Beco Dourado, onde morava a guarda do Castelo, 
artesães medievais, ourives e alquimistas, inclusive 
o grande escritor Franz Kafka. O nosso passeio 
terminará na Igreja da Nossa Senhora da Vitória, 
que abriga a imagem do milagroso Menino Jesus 
de Praga.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

8 DIA/PRAGA - HLUBOKÁ 
- ČESKÝ KRUMLOV
Café da manhã e saída a Český Krumlov. Ao 
caminho conherecemos o castelo romântico de 
Hluboká com os seus belos jardins. Český Krumlov, 
o antigo domínio das famílias nobres de Rozemberk, 
Eggenberk e Schwarzenberg, é uma cidade pitoresca 
encravada no meandro do rio Vltava, tombada pela 
UNESCO, um conjunto de palácios, casas, igrejas e 
conventos do, estilo renascentista, único na Europa. 
O seu lindíssimo Castelo, que domina a cidade, 
cujos jardins e interiores surpreendem pela riqueza 
e originalidade de suas formas, é o segundo maior 
do país.  Acomodação no hotel e noite livre.

9 DIA/ČESKÝ KRUMLOV - TŘEBOŇ - 
JINDŘICHŮV HRADEC  
- ČESKÝ KRUMLOV
Café da manhã e o passeio para as cidades 
históricas da Boêmia do Sul. A pequena cidade de 
Třeboň foi pela primeira vez mencionada no século 
XII. Sua fama cresceu com a família nobre dos 
Rozemberk, que se tornou proprietária do domínio 
no século XIV, fundando primeiros xafarizes e lagos 
artificiais de criação de carpa - principal fonte de 
riqueza. Conheceremos a sua Praça Principal com 
as casas renascentistas, igrejas, convento, castelo, 
portões da cidade, que junto com os lagos em seu 
redor, formam uma paissagem inédita. Depois da 
breve visita continuaremos pela região de lagos 
e xafarizes a Jindřichův Hradec, outro importante 
centro de poder das famílias nobres dos Senhores de 
Hradec e Rozemberk na Idade Média. Um conjunto 
de palácios, casas, igrejas, conventos, antiga 
cervejaria e castelo construído numa colina acima 
do lago Vajgar. No museu municipal é possível ver o 
famoso presépio mecânico, segundo o Livro Guiness 
o maior do mundo, a obra de arte popular com 1398 
figuras, dos quais 133 são movediças. Retorno a 
Český Krumlov. Noite livre.

10 DIA/ČESKÝ KRUMLOV - VIENA
Café da manhã e saída para Viena, capital da 
Áustria. Chegada ao hotel, hospedagem. Tarde e 
noite livres.
Atividade opcional: À noite sugerimos participar 
do concerto de música clássica. O programa é 
composto das melodias mais famosas das operetas 
e valsas do Johann Strauss e Franz Lehár e árias de 
ópera de Mozart.

11 DIA/VIENA
Café da manhã e passeio panorâmico. Percorrendo 
a famosa Avenida Ringstraße, admiraremos os 
magníficos monumentos construídos na segunda 
metade do século XIX como Ópera do Estado, 
Burgtheater, prédios dos Museus de Biologia e 
História, entre os outros. A seguir conheceremos 
o Hofburg, antíga residência da corte real, como 
também a Praça São Estevão com a Catedral gótica 
do mesmo nome, que é a mais importante igreja 
vienense. Tarde e noite livres.
Atividade opcional: Sugerimos aproveitar a noite 
para jantar num dos Heurige. Viena é conhecida 
também por seu plantio de uva. Os Heurige 
surgiram a princípio como bodegas de vinho 
particulares, onde poderia ser servido vinho de 
casa salvo de impostos imperiais. Na atualidade se 
trata de restaurantes com ampla oferta de vinhos, e 
menus, acompanhada com música ao vivo.

12 DIA/VIENA
Café da manhã e traslado para o aeroporto de 
Viena. Fim dos nossos serviços.
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1 DIA/PRAGA
Chegada ao eeroporto de Praga. Acomodação no 
hotel e tempo livre.
Atividade opcional: Sugerimos fazer o passeio de 
barco pelo rio Vltava. O programa com jantar e 
música oferece a magnífica vista da cidade com 
toda a sua iluminação noturna.

2 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos 
visitar a Cidade Velha, a Cidade Nova, também 
da origem medieval, e o antígo Bairro Judeu. O 
programa começa na Praça da República com a 
Torre da Pólvora e a belíssima Casa Municipal no 
estilo de Art Nouveau. Conheceremos a Praça 
Wenceslau, universalmente conhecida como 
o palco da “Primavera de Praga”, o Teatro dos 
Estados, onde estreiaram várias óperas de Mozart, 
e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos pelo 
Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 
estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.
À tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, 
tais como a Catedral de São Vito, com os seus 
tesouros artísticos, os palácios góticos reais e 
imperiais, o antígo palácio dos reis da Boêmia com 
a majestosa Sala de Wladislau, que foi a maior 
sala profana da Europa em sua época, a Basílica 
de São Jorge do ano 920 e o Beco Dourado, onde 
morava a guarda do Castelo, artesães medievais, 
ourives e alquimistas, inclusive o grande escritor 
Franz Kafka. O nosso passeio terminará na Igreja 
da Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem 
do milagroso Menino Jesus de Praga.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 

ambiente charmoso e especial.

3 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: 
Sugerimos fazer o passeio a Karlovy Vary: Karlovy 
Vary, é a mais famosa cidade balneária da República 
Tcheca, fundada por rei Carlos IV em 1358. Conta 
com 12 fontes de águas termais de poderes 
curativos, cuja temperatura chega de até 72 graus. 
Desde os tempos remotos era um importante 
centro cultural e lugar de recreação e lazer visitado 
por personagens famosos como, por exemplo, dom 
Pedro II, czar russo Pedro o Grande, Maria Teresa 
da Áustria, Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, 
Wagner ou Marx.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir a 
apresentação do famoso Teatro Negro de Praga. O 
teatro negro surgiu durante a época do comunismo, 
quando os tchecos não tiveram direito a expressão 
livre de suas opiniôes e idéias. O protesto dos 

artistas consistiu em criação de uma forma 
dramática, em qual a fantasia vence a realidade: 
o teatro negro.

4 DIA/PRAGA - ČESKÝ KRUMLOV - 
VIENA
Café da manhã e saída para Viena com a parada 
em Český Krumlov. Český Krumlov é uma cidade 
pitoresca encravada no meandro do rio Vltava, 
tombada pela UNESCO, um conjunto de palácios, 
casas, igrejas e conventos do estilo renascentista, 
único na Europa. O seu lindíssimo Castelo, 
que domina a cidade, cujos jardins e interiores 
surpreendem pela riqueza e originalidade de suas 
formas, é o segundo maior do país. Tempo livre. 
Continação da viagem a Viena. Acomodação no 
hotel e noite livre.

5 DIA/VIENA
Café da manhã e saída para o passeio panorâmico. 

ROTEIRO REPÚBLICA TCHECA,  
AUSTRIA E ALEMANHA

12 DIAS/11 NOITES

OFERTA PARA GRUPOS, MÍNIMO  
20 PESSOAS, A PARTIR DE 995 €

Oberammergau

Praga 

Český Krumlov

Viena 
Garmisch-partenkirchen

Neuschwanstein
Fussen

Munique

SalzburgoLinderhof
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PREÇO POR PESSOA 
EM QUARTO DUPLO 

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,
OUTUBRO

JULHO, 
AGOSTO

45 PAX - 995 € 995 €

40 PAX - 1 019 € 1 019 €

35 PAX - 1 050 € 1 050 €

30 PAX - 1 090 € 1 090 €

25 PAX - 1 187 € 1 187 €

20 PAX - 1 233 € 1 233 €

SUPL. SNGL 550 € 550 €

Percorrendo a famosa Avenida Ringstraße, 
admiraremos os magníficos monumentos 
construídos na segunda metade do século XIX 
como Ópera do Estado, Burgtheater, prédios dos 
Museus de Biologia e História, entre os outros. A 
seguir conheceremos o Hofburg, antiga residência 
da corte real, como também a Praça São Estevão 
com a Catedral gótica do mesmo nome, que é a 
mais importante igreja vienense. Tarde e noite 
livres.
Atividade opcional: À noite sugerimos participar 
do concerto de música clássica. O programa é 
composto das melodias mais famosas das operetas 
e valsas do Johann Strauss e Franz Lehár e árias de 
ópera de Mozart.

6 DIA/VIENA
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: 
Sugerimos fazer a visita ao Palácio Schönbrunn: 
O Palácio Schönbrunn é um dos principais 
monumentos históricos e culturais da Áustria. Este 
conjunto arquitetónico, rodeado por belíssimos 
jardins, desde o século XVIII até o ano 1918 
serviu de residência de verão dos imperadores 
Habsburgos. Entraremos ao palácio e passaremos 
por 22 salas, onde a famosa imperatriz Sissi, seu 
esposo, o imperador Francisco José, e seus filhos, 
estudavam e brincavam, passando assim seus 
meses de verão.
Atividade opcional: Sugerimos aproveitar a noite 
para o jantar num dos Heurige. Viena é conhecida 
também por seu plantio de uva. Os Heurige 
surgiram a princípio como bodegas de vinho 
particulares, onde poderia ser servido vinho de 
casa salvo de impostos imperiais. Na atualidade se 
trata de restaurantes com ampla oferta de vinhos, 
e menus, acompanhada com música ao vivo.

7 DIA/VIENA - SALZBURGO
Café da manhã e saída para Salzburgo. À tarde 
passeio panorâmico para conhecermos os pontos 
mais importantes desta antíga cidade, fundada 
como a residência dos príncipes-arcebispos, 
cujo nome significa „Castelo de Sal” e se deve à 
comercialização de sal do passado. A cidade domina 
a antiga fortaleza medieval. Hohensalzburg. 
Salzburgo é também famosa por ser a cidade 
de W.A.Mozart. Conheceremos sua casa natal 
como também a casa onde ele morou, igrajas e 
palácios, residência dos arcebispos, ruelas e praças 
renascentistas e barrocas da cidade. Acomodação 
no hotel, noite livre.

8 DIA/SALZBURGO - GARMISCH-
PARTENKIRCHEN
Café da manhã e saída a Garmisch-Partenkirchen. 

Garmisch-Partenkirchen é considerada a capital 
dos esportes do inverno, como também é a cidade 
dos jogos olímpicos de inverno do ano 1936. Na 
praca Marienplatz podemos admirar as belezas da 
barroca Neue Kirche, ou da gótica Alte Kirche nas 
suas proximidades. Destaca-se o Zugspitze, o pico 
mais alto da Alemanha (2962 metros).
Atividade opcional: Sugerimos fazer o passeio de 
trenzinho a Zugspitze. Do seu topo abre-se a vista 
panorâmica para 400 colinas e montes dos Alpes.

9 DIA/GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
- OBERAMMERGAU - LINDERHOF - 
NEUSCHWANSTEIN - FUSSEN
Café da manhã e saída para Oberammergau, 
povoado pitoresco, famoso pela apresentação 
da Paixão de Cristo e por seu artesanato. 
Continuaremos ao Castelo de Linderhof. Esse é o 
único dos três castelos construídos pelo rei Luis ll da 
Baviera foi terminado, e também é  único, em que 
o famoso “Rei louco” residiu. A viagem continua ao 
Castelo de Neuschwanstein, construído por mesmo 
Luis II da Baviera. Este castelo foi construído entre 
1869 e 1886 em estilo neo-romântico à semelhança 
dos castelos medievais dos cavaleiros alemães. O 
resultado desta obra é impressionante. Não é por 
acaso que o Castelo de Neuschwanstein serviu 
de modelo para os cenários dos filmes animados 
de Walt Disney. Após a visita de Neuschwanstein 
continuaremos a Fussen, uma cidade típica alemã 
da Idade Média. Acomodação no hotel e noite livre.

10 DIA/FUSSEN - MUNIQUE
Café da manhã e saída para Munique. Chegada ao 
hotel, acomodação. Tarde e noite livres.

11 DIA/MUNIQUE
Café da manhã e passeio panorâmico. Conhecermos 
a capital da Baviera, fundada por benedictinos 
no século IX. Hoje é a cidade universitária, 
um importante centro de cicência e o ponto de 
atracção para visitantes vindos de todo mundo, 
especialmente durante a animada festa da cerveja 
Oktoberfest. Durante o passeio conheceremos 
os jardins do Palacio Nymphenburg, a praça 
Marienplatz com a coluna da Virgem Maria, onde-se 
encontra o prédio da Prefeitura Nova com o famoso 
carrilhão, passaremos por avenidas comercias de 
Maximilianstrasse, Ludwigstrasse e Leopoldstrasse, 
como também por Vila Olímpica do ano 1972 e 
por mais moderna obra arqueitetónica da cidade, 
a Allianz Arena do ano 2005. Tarde e noite livres.

12 DIA/MUNIQUE
Café da manhã, tempo livre e trânsfer para o 
aeroporto de Munique. Fim dos nossos serviços.

Hotéis previstos: de 4 ****

PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE, 
MARRIOTT COURTYARD E PARECIDOS
VIENA 4 ****
3 NOITES, EUROSTARS VIENNA, PARK  
HOTEL SCHONBRUNN, NH HOTEIS,
SALZBURGO 4 ****
1 NOITE, HOTEL HOFWIRT, ACHAT PLAZA 
ZUM HIRCHEN E PARECIDOS
GARMISCH-PARTENKIRCHEN 4****
1 NOITE, MERCURE PARTENKIRCHEN , 
ATLAS GRAND HOTEL,
FUSSEN 4 ****
1 NOITE, EURO PARK HOTEL E PARECIDOS
MUNIQUE 4 ****
2 NOITES, LEONARDO HOTEIS, KING‘S 
HOTEL FIRST CLASS

• •   11 noites hopedagem nos hotéis de 4 ****
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor 

durante o roteiro por 12 dias/11 noites 
conforme itinerário

• •   city tours com guia falando português ou 
espanhol: Praga, Český Krumlov, Viena, 
Salzburgo, Munique

• •   serviço de guia acompanhante falando 
português durante o roteiro completo

• •   ingressos ao castelo Linderhof e 
Neuschwanstein

• •   datas: top dates e congressos excluídos, ou 
com suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas nos hotéis /
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 209 € por pessoa/ 
11 jantares ou almoços

• •   serviço terrestre

21



1 DIA/PRAGA
Chegada a Praga. Recepção no aeroporto por guia 
acompanhante falando português, hospedagem no 
hotel e tempo livre.

2 DIA/PRAGA
Café da manhã e visita panorâmica. Vamos 
visitar a Cidade Velha, a Cidade Nova, também 
da origem medieval, e o antígo Bairro Judeu. O 
programa começa na Praça da República com a 
Torre da Pólvora e a belíssima Casa Municipal no 
estilo de Art Nouveau. Conheceremos a Praça 
Wenceslau, universalmente conhecida como 
o palco da “Primavera de Praga”, o Teatro dos 
Estados, onde estreiaram várias óperas de Mozart, 
e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos pelo 
Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 
estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir 
a apresentação do famoso Teatro Negro de 
Praga. O teatro negro surgiu durante a época 
do comunismo, quando os tchecos não tiveram 
direito a expressão livre de suas opiniôes e idéias. 
O protesto dos artistas consistiu em criação de 
uma forma dramática, em qual a fantasia vence a 
realidade: o teatro negro.

3 DIA/PRAGA
Café da manhã e passeio de Praga Artística. À 
tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, 
tais como a Catedral de São Vito, com os seus 
tesouros artísticos, os palácios góticos reais e 
imperiais, o antígo palácio dos reis da Boêmia com 
a majestosa Sala de Wladislau, que foi a maior 
sala profana da Europa em sua época, a Basílica 
de São Jorge do ano 920 e o Beco Dourado, onde 
morava a guarda do Castelo, artesães medievais, 
ourives e alquimistas, inclusive o grande escritor 
Franz Kafka. O nosso passeio terminará na Igreja 
da Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem 

do milagroso Menino Jesus de Praga.
Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

4 DIA/PRAGA - KARLOVY VARY
Café da manhã. Saída de Praga a Karlovy Vary 
e passeio panorâmico com a visita da Fábrica de 
Cristal da Boêmia Moser. Karlovy Vary, é a mais 
famosa cidade balneária da República Tcheca, 
fundada por rei Carlos IV em 1358. Conta com 
12 fontes de águas termais de poderes curativos, 
cuja temperatura chega de até 72 graus. Desde 
os tempos remotos era um importante centro 
cultural e lugar de recreação e lazer visitado por 
personagens famosos como, por exemplo, dom 
Pedro II, czar russo Pedro o Grande, Maria Teresa 

da Áustria, Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, 
Wagner ou Marx. Possibilidade de visitar a fábrica 
de cristal da Boêmia da marca Moser. Acomodação 
no hotel. Tarde e noite livres.

5 DIA/KARLOVY VARY - MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ - FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - 
KARLOVY VARY
Café da manhã e saída para o passeio a Mariánské 
Lázně (Marienbad), um dos principais balneários 
do antígo Império Austro-Húngaro. A cidade 
está situada num vale pitoresco nas vertentes 
dos Bosques de Slavkovský. É a segunda cidade 
balneária mais importante da Boêmia, parte 
ocidental do país. Fundada pelo médico Josef Nehr 
em 1799, desenvolveu a sua fama somente no final 
do século XIX, quando foram construídos diversos 
balneários, fontanários, edifícios municipais, 
salões de concertos, jardins etc. A verdadeira jóia 
arquitetónica é a famosa Fonte Cantante, que 
se tornou símbolo da cidade. Tempo livre para 
almoçar. À tarde coninuaremos a Františkovy 

ROTEIRO PRAGA E A REPÚBLECA TCHECA
10 DIAS/9 NOITES

OPERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 713 €

Praga 

Jindřichův hradec

Kastelo konopiště

Český Krumlov MosteiroZlatá Koruna

Pilsen

Třeboň
Hluboká

Karlovy VaryFrantiškovy lázně

Mariánské lázně

České Budějovice
Český Krumlov MosteiroZlatá Koruna

Pilsen

Třeboň
Hluboká

Karlovy VaryFrantiškovy lázně

Mariánské lázně

České Budějovice
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Hotéis previstos: de 4 ****

PRAGA 4 ****
3 NOITES, CLARION CONGRESS, ELYSÉE 
HOTEL, COURTYARD BY MARRIOTT E 
PARECIDOS
KARLOVY VARY 4****
2 NOITES, JEAN DE CARRÓ E PARECIDOS
ČESKÉ BUDĚJOVICE 4****/3 NOITES 
HOTEL CLARION CONGRESS HOTEL ČESKÉ 
BUDĚJOVICE
PRAHA 4 ****
1 NOITE, CLARION CONGRESS, ELYSÉE 
HOTEL, COURTYARD BY MARRIOTT E 
PARECIDOS

OFERTA PARA GRUPOS

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,  
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO,
SETEMBRO,  
OUTUBRO

JULHO, 
AGOSTO

45 PAX - 779 € 713 €

40 PAX - 797 € 731 €

35 PAX - 822 € 779 €

30 PAX - 854 € 788 €

25 PAX - 899 € 833 €

20 PAX - 967 € 901 €

SUPL. SNGL - 440 € 430 €

• •   9 noites hopedagem nos hotéis de 4 ****
• •   ônibus com ar-condicionado ao dispor 

durante o roteiro por 10 dias/9 noites 
conforme itinerário

• •   city-tours com guia falando português: 
Praga, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 
Františkovy Lázně, Pilsen, Český Krumlov, 
Hluboká, Třeboň, Jindřichův Hradec, 
Mosteiro Zlatá Koruna, Castelo Konopiště,

• •   ingressos incluídos: Castelo de Praga, Fábrica 
de Cristal Moser, Fábrica de cerveja Pilsen, 
Castelo Český Krumlov, Castelo Hluboká, 
Mosteiro Zlatá Koruna, Castelo Jindřichův 
Hradec, Castelo Konopiště

• •   serviço de guia acompanhante falando 
português durante o roteiro completo

• •   datas: top dates e congressos com 
suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas nos hotéis /
suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel

• •   suplemento meia-pensão: 171 € por pessoa/ 
9 jantares ou almoços

• •   serviço terrestre

Lázně (Franzensbad), a menor cidade-termas 
deste triângulo de cidades balneárias. O seu 
encanto reside fundamentalmente na arquitetura 
classicista unificada dos seus edifícios e pavilhões 
balneários. Fundada em 1793, conserva ainda 
hoje a imagem de uma cidade balneária centro-
européia da sua época. Os bosques circundantes, 
os parques municipais cuidadosamente tratados, 
os jardins com as fontes formam um conjunto 
único. Retorno a Karlovy Vary. Acomodaů§ao no 
hotel e noite livre.

6 DIA/KARLOVY VARY - PILSEN - 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Café da manhã e saída a Pilsen, a “Capital da 
Cerveja”.  Pilsen, originalmente uma cidade 
medieval, tornou-se mundialmente famosa pela 
produção de cerveja. Há 150 anos exatamente 
aqui foi pela primeira vez produzida a cerveja 
fermentada às baixas temperaturas, conhecida na 
atualidade como “tipo Pilsen”. Esta nova tecnologia 
resultou em cerveja leve, clara, da cor dourada, e 
simplesmente gostosa. Durante a visita da Fábrica 
de Cerveja Pilsner Urquell terámos a possibilidade 
de saborear a cerveja artesanal. Logo depois 
continuaremos a České Budějovice na Boêmia do 
Sul, a cidade famosa pela produção de cerveja da 
marca Budweiser. Acomodação no hotel e noite 
livre.

7 DIA/ČESKÝ BUDĚJOVICE - 
HLUBOKÁ - ČESKÝ KRUMLOV - 
MOSTEIRO ZLATÁ KORUNA - ČESKÝ 
BUDĚJOVICE
Café da manhã e saída a Český Krumlov. A caminho 
passaremos pelo romântico Castelo Hluboká, 
conhecendo os belos jardins, que o circundam. 
Visitaremos a cidade de Český Krumlov, a antíga 
residência das famílias nobres de Rozemberk, 
Eggenberg e Schwarzemberg. Český Krumlov é 
uma cidade pitoresca encravada no meandro do rio 
Vltava, que figura na lista do Patrimônio Cultural 
da Humanidade da UNESCO, conservando um 
singular conjunto de palácios, casas e conventos 
de estilo renascentista, único na Europa. Seu 
lindíssimo castelo, que domina a cidade, cujos 
jardins e interiores surpreendem pela riqueza e 
originalidade de suas formas, é o segundo maior 
do país. Descendo ao antigo centro da cidade, 
visitaremos a Praça Principal com o prédio da 
Prefeitura. Descobrimos cantos e ruelas da cidade 
que parecem ser transferidos do passado. Terámos 
tempo livre para saborear a cerveja Budweiser, a 
original, ou a cerveja escura Eggenberg, produzida 
nesta cidade. Recomendamos também visitar o 
Centro Cultural de Egon Schiele, o famoso pintor 
expressionista. À tarde continuaremos ao Mosteiro 

Zlatá Koruna “Coroa Dourada”, o antígo mosteiro 
cisterciense. Depois da visita do convento retorno 
a České Budějovice. Acomodação no hotel e noite 
livre.

8 DIA/ČESKÉ BUDĚJOVICE - 
TŘEBOŇ - JINDŘICHŮV HRADEC - 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Café da manhã e a visita das cidades históricas 
da Boêmia do Sul. A pequena cidade de Treboň foi 
pela primeira vez mencionada no século XII. Sua 
fama cresceu com a família nobre dos Rozemberk, 
que se tornou proprietária do domínio no século 
XIV e transformou os pântanos da região em 
xafarizes e lagos artificiais de criação de carpa, 
dando assim a origem à principal fonte de sua 
riqueza. Conheceremos a sua Praça Principal 
com a Prefeitura e suas casas renascentistas, 
igrejas, convento, castelo, portões da cidade, que 
junto com os lagos em seu redor, formam uma 
paissagem inédita. Depois da visita continuaremos 
pela região de lagos e xafarizes a Jindřichův 
Hradec, outro importante centro de poder das 
famílias nobres na Idade Média, como os Senhores 
de Hradec e Rozemberk. Conheceremos o conjunto 
de palácios, casas, igrejas, conventos, antiga 
cervejaria e Castelo construído numa colina acima 
do lago Vajgar. No museu municipal é possível 
ver o famoso presépio mecânico, segundo o Livro 
Guinness o maior do mundo, a obra de arte popular 
com 1398 figuras. Retorno a České Budějovice, 
acomodação no hotel e noite livre.

9 DIA/ČESKÉ BUDĚJOVICE - 
CASTELO KONOPIŠTĚ - PRAGA
Café da manhã e saída a Praga. Ao caminho 
visitaremos o castelo Konopiště, situado na Boêmia 
Central. Originalmente um castelo medieval servia, 
no início do século XX, de residência do herdeiro 
do trono austro-húngaro, o Fernando d´Este, 
assassinado em Sarajevo. Como ele foi um grande 
amador de caça, no seu castelo organizou uma 
coleção incrível de troféus, que obteve durante 
suas viagens pelo mundo, como também uma 
interessante coleção de armas, móveis, pinturas, 
objetos exóticos e louça. No interior do castelo 
poderão admirar o ambiente autêntico da 
residência do Fernando e sua familia, incluindo 
sua esposa, uma das mais lindas mulheres da 
Europa da sua época. Ao final visitaremos o jardim 
do castelo. Continuação a Praga. Acomodação no 
hotel e noite livre.

10 DIA/PRAGA
Café da manhã e tempo livre. Traslado para o 
aeroporto de Praga. Fim dos nossos serviços.
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1 DIA/LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa, traslado para o 
hotel e acomodação, tempo livre.

2 DIA/LISBOA
Café da manhã e passeio panorâmico de Lisboa, 
incluindo a zona de Belém e os monumentos 
mais importantes como Torre de Belém, Padrão 
dos Descobrimentos, o imponente Mosteiro dos 
Jerônimos e o Museu Internacional dos Coches. 
São os monumentos que representam a “Idade 
de Ouro” dos Descobrimentos Portugueses, que 
teve seu início no século XV. Continuaremos para 
a zona da Baixa, no outro lado da cidade, onde 
passaremos pelos Praça do Rossio, Terreiro do Paço 
com vista frontal para o Rio Tejo e o antigo bairro 
de Alfama, caracterizado pelas suas ruas estreitas 
e sinuosas. Tarde e noite livres.

3 DIA/LISBOA
Café da manhã e dia livre. Atividade opcional: 
Sugerimos fazer o passeio a Sintra e Cascais. Sintra 
é uma pequena vila, situada na encosta norte da 

Serra de Sintra, classificada  como Património 
Mundial da Humanidade pela UNESCO. Caracteriza-
se pelas suas ruas estreitas, casas charmosas e 
palácios encantadores espalhados pelas imensas 
colinas arborizadas, típicas da região. Visitaremos o 
Palácio Nacional de Sintra, conhecido como “Palácio 
da Vila”,  que se destaca com suas monumentais 
chaminés cônicas da cozinha. Este palácio, cujos 
interiores são ricamente decorados com os 
azulejos dos séculos XV e XVI, é também famoso 
pela mistura de diferentes estilos arquitetónicos, 
combinando de uma forma magnífica o Gótico com 
o Mudéjar, o Manuelino com o estilo renascentista. 
Continuaremos para Cascais, a célebre estância 
balnear e porto de pesca. Na volta para Lisboa 
passaremos por Estoril, outra famosa estância que 
se destaca pelo seu clima ameno, o céu luminoso e 
o conhecido “Casino do Estoril”. Retorno a Lisbora. 
Noite livre.
Atividade opcional: Sugerimos aproveitar a noite 
para um jantar com fado. Excelente comida 
servida ao som de fado, o estilo musical português, 
cantado geralmente por um fadista e acompanhado 
por viola portuguesa.

4 DIA/LISBOA
Café da manhã e tempo livre. Traslado ao aeroporto 
de Lisboa. Fim dos nossos serviços.

LISBOA
4 DIAS/3 NOITES

OFERTA PARA GRUPOS, A PARTIR DE 175 € 
POR PESSOA, COMBINÇÃO COM TODOS  
ROTEIROS DA NOSSA OFERTA

Hotéis previstos: de 4 ****

LISBOA 4*****
3 NOITES, a) HOTÉIS VIP 4* (Art´s, Diplo-
mático e Madrid)
LISBOA 4****
3 NOITES, b) HOTÉIS TURIM 4* (Liberdade, 
Alameda, Europa, Ibéria e Lisboa)

• •   3 noites hopedagem no hotel de 5 ou 4 ****
• •   traslados de chegada e saída de/para o 

aeroporto
• •   1x city-tour com guia falando português em 

Lisboa
• •   serviço de guia falando português durante os 

traslados
• •   datas: top dates e congressos com 

suplemento, consultar com: info@tour-
pragenses.com

• •   serviço de carregador de malas no hotel /
suplemento 5 euro por 1 mala

• •   suplemento meia-pensão: 50 € por pessoa/ 
3 jantares ou almoços, com vinho incluído

• •   serviço terrestre
• •   sujeito a confirmação de disponibilidade no 

momento da reserva.

Opções:
Assistência à chegada no aeroporto de Lisboa: 50€/
grupo (caso o serviço seja prestado em fim-de-
semana ou feriados adicionar: 10€/grupo)
Jantar de Fado em Restaurante Típico (transporte 
incluído): 55€/pax
½ dia visita a Sintra/ Cascais/ Estoril com Guia 
Oficial em Português/Espanhol (transporte incluído): 
27€/pax (min. 20 pax)
Jantar em Restaurante Valenciana: 16€/pax 
(bebidas incluídas)
Jantar em Restaurante Grand´ Elias: 19,50€/pax 
(bebidas incluídas)

OFERTA PARA GRUPOS
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
grupo de 45 pessoas 175 €
grupo de 40 pessoas 178 €
grupo de 35 pessoas 181 €
grupo de 30 pessoas 185 €
grupo de 25 pessoas 191 €
grupo de 20 pessoas 202 €
suplemento SNGL 107 €
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1 DIA/PRAGA
Chegada ao aeroporto de Praga. Recepção por 
guia acompanhante. Trânsfer para o hotel e 
acomodação. Tempo livre.
Atividade opcional: Cruzeiro pelo rio Vltava com 
jantar incluído. Este passeio permite desfrutar 
o centro de Praga de outra perspectiva, não 
caminhando, mas sim, do bordo do nosso barco. 
Apreciaremos o conjunto arquitetônico do Castelo 
de Praga, a Igreja de São Nicolau, a Ponte Carlos 
etc. Navegaremos ao sul, admirando o Castelo 
de Vyšehrad, o Teatro Nacional, a famosa Casa 
Dancante e o Mosteiro de Emauzy.

2 DIA/PRAGA
Café da manhã e passeio panorâmico. Vamos 
visitar a Cidade Velha, a Cidade Nova, também 
da origem medieval, e o antígo Bairro Judeu. O 
programa começa na Praça da República com a 
Torre da Pólvora e a belíssima Casa Municipal no 
estilo de Art Nouveau. Conheceremos a Praça 
Wenceslau, universalmente conhecida como 
o palco da “Primavera de Praga”, o Teatro dos 
Estados, onde estreiaram várias óperas de Mozart, 
e o Bairro Judeu. Continuando, passaremos pelo 
Clementinum, o antígo Colégio Jesuíta, para logo 
chegarmos à Ponte Carlos com seus 30 grupos de 
estátuas barrocos. A visita termina na antíga praça 
do mercado, a Praça Velha, com o seu magnífico 
Relógio Astronômico. Tarde e noite livres, pernoite.
À tarde visita opcional ao Castelo de Praga, situado 
na margem direita do rio Vltava, o maior castelo do 
mundo. Conheceremos os seus pátios e interiores, 
tais como a Catedral de São Vito, com os seus 
tesouros artísticos, os palácios góticos reais e 
imperiais, o antígo palácio dos reis da Boêmia com 
a majestosa Sala de Wladislau, que foi a maior 
sala profana da Europa em sua época, a Basílica 
de São Jorge do ano 920 e o Beco Dourado, onde 
morava a guarda do Castelo, artesães medievais, 
ourives e alquimistas, inclusive o grande escritor 
Franz Kafka. O nosso passeio terminará na Igreja 
da Nossa Senhora da Vitória, que abriga a imagem 
do milagroso Menino Jesus de Praga.

Hotéis previstos:  de 4 **** 
ou 5 ****

PRAGA 5 *****
4 NOITES, HOTEL AMBASSADOR,  
PARIS, PALACE
PRAGA 4 ****
4 NOITES, CLARION CONGRESS,  
ELYSÈE, E PARECIDOS

OFERTA PARA GRUPOS

PREÇO POR  
PESSOA

EM QUARTO  
DUPLO  

JANEIRO, 
FEVEREIRO,

MARÇO, 
NOVEMBRO,
DEZEMBRO

ABRIL, 
MAIO,

JUNHO, 
SETEMBRO,
OUTUBRO

JULHO, 
AGOSTO

HOTEL
5 ***** 241 € 321 € 281 €

SUPL. SNGL 180 € 260 € 220 €
HOTEL
4 **** 181 € 261 € 221 €

SUPL. SNGL 120 € 200 € 160 €

• •   4 noites hopedagem no hotel de 5 ***** ou 
de 4 ****

• •   traslados de chegada e saída ao aeroporto
• •   1x city tour de Praga com guia falando 

português
• •   serviço de apoio ao cliente - assistente 

falando português
• •   datas: top dates com suplemento, consultar 

com: info@tou-pragenses.com
• •   serviço de carregador de malas nos hotéis /

suplemento 5 euro por 1 mala em cada hotel
• •   suplemento meia-pensão: 60 € por pessoa/ 

4 jantares ou almoços
• •  serviço terrestre

PRAGA, PACOTE DE
5 DIAS/4 NOITES

OFERTA PARA GRUPOS 2012, A PARTIR DE  
181 € POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

Atividade opcional: À noite suregimos participar da 
“Noite Medieval”. O espetáculo é realizado num dos 
mais antigos palácios situados no mesmo coração 
de Praga, garantindo uma experiência sem igual. 
O jantar é servido, como no passado, por garçons 
vestidos de trajes da época, ao som de canções e 
ritmos de danças antigas. Excelente comida num 
ambiente charmoso e especial.

3 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio a Karlovy Vary. Karlovy Vary, é a mais 
famosa cidade balneária da República Tcheca, 
fundada por rei Carlos IV em 1358, onde se 
encontram numerosos prédios balneários da Belle 
Epoque com os tratamentos termais. Conta com 
12 fontes de águas termais de poderes curativos, 
cuja temperatura chega de até 72 graus. Desde 
os tempos remotos era um importante centro 
cultural e lugar de recreação e lazer visitado por 
personagens famosos como, por exemplo, dom 
Pedro II, czar russo Pedro o Grande, Maria Teresa 
da Áustria, Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, 
Wagner ou Marx. tempo livre e retorno a Praga.
Atividade opcional: À noite sugerimos assistir 
a apresentação do famoso Teatro Negro de 
Praga. O teatro negro surgiu durante a época 
do comunismo, quando os tchecos não tiveram 
direiro a expressão livre de suas opiniôes e idéias. 
O protesto dos artistas consistiu em criação de 
uma forma dramática, em qual a fantasia vence a 
realidade: o teatro negro.

4 DIA/PRAGA
Café da manhã e dia livre. Sugerimos fazer o 
passeio opcional para Český Krumlov, a antíga 
residência das famílias nobres de Rozemberk, 
Eggenberg e Schwarzenberg. Český Krumlov é 
uma cidade pitoresca encravada no meandro do rio 
Vltava, que figura na lista do Patrimônio Cultural 
da Humanidade da UNESCO, conservando um 
singular conjunto de palácios, casas e conventos 
de estilo renascentista, único na Europa. Seu 
lindíssimo castelo, que domina a cidade, cujos 
jardins e interiores surpreendem pela riqueza e 
originalidade de suas formas, é o segundo maior 
do país. Descendo ao antigo centro da cidade, 
visitaremos a Praça Principal com o prédio da 
Prefeitura. Descobrimos cantos e ruelas da cidade 
que parecem ser transferidos do passado. Terámos 

tempo livre para saborear a cerveja Budweiser, a 
original, ou a cerveja escura Eggenberg, produzida 
nesta cidade. Recomendamos também visitar o 
Centro Cultural de Egon Schiele, o famoso pintor 
expressionista. No fim da tarde retorno a Praga.

5 DIA/PRAGA
Café da manhã e tempo livre. Trânsfer para o 
aeroporto de Praga. Fim dos nossos serviços.
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Tour Pragenses é uma empresa especializada 
em promoção de programas de incentivo para 
grupos e empresas interessadas e dedicadas a 
atender as necessidades voltadas à satisfação 
e motivação dos seus funcionários, clientes, 
fornecedores e revendedores através das 
viagens simplesmente inesquecíveis. Estamos 
prontos a elaborar uma programação de 
acordo com as expectativas e exigências de 
cada nosso cliete, visando a melhor forma de 
como unir o conhecimento da cultura e das 
tradições tchecas, sem perder o máximo nível 
de diversão. Da nossa oferta básica pode 
escolher, por exemplo o programa na antiga 
base militar soviêtica, vôos de helicópteros, 
paint-ball, pára-quedismo, maratona de 
cerveja, maratona cultural, noite medieval, 
noite de gala em trajes históricos num castelo 
medieval ou até mesmo num barco. Com Tour 
Pragenses tudo é possível!

Jantar de gala em Praga
Venha deliciar-se com os sabores da cozinha 
tcheca ou internacional num dos mais variáveis 
ambientes, que Praga (e/ou Republica Tcheca) tem 
a oferecer! Pode optar por um ótimo jantar num 
restaurante ultra-moderno, saborear o mesmo 
numa noite de estilo tradicional com música ao 
vivo e baile antigo tcheco, ou até mesmo desfrutar 
dos barcos de todos os tamanhos, tornando-os um 
ótimo lugar para o seu jantar especial ou de gala 
perfeito. Ou será que prefere aproveitar a noite 
absorvendo o ar mágico de um antígo mosteiro, de 
uma igreja ou de um palácio medieval?

Noite Medieval na Cidade de Praga
Esta é uma experiência sem igual, que lhe transfere 
para os tempos antígos do nosso passado. Trata-
se de um espetáculo realizado numa taberna do 
século XII situado num dos mais antígos palácios 
do centro de Praga. O jantar é servido, como na 
Idade Média, por garçons vestidos de trajesda 
época, ao som de canções e ritmos de danças 
tradicionais, com apresentações de esgrimistas e 
malabaristas. O jantar oferece excelente comida e 
bebidas num ambiente charmoso e muito especial.

Trabant Tour por Praga
Se é do tipo fanático pelas corridas de carros ou 
tem vontade de sentir adrenalina dos circuitos 
de corrida... Que tal trocar desta vez o seu 
Ferrari por um Traban - o antigo esportivo dos 
comunistas? Este é o nosso convite a participar de 
uma experiência inesquecível, o trajeto realizado 
nas ruelas de Praga, estreitas e ladrilhadas de 
paralelepípedos, rodeadas por monumentos 
históricos. Conduzido por um original Trabant 601/ 
motor de 2 tempos/ papelão e plástico/ 26 cavalos 
600 cc de deslocamento/ 21 segundos de 0 a 100 
km por hora... Nesta viagem única você irá unir a 
condução insuperável com o sentimento nostálgico 
da era comunista do passado.

Bonde Histórico - Praga                 
Tour de Praga de bonde histórico. Um bonde 
histórico pode ser alugado somente para o seu 
grupo! Imagine, como pode ser divertido realizar 
um passeio por todos os pontos turísticos de 
Praga (antigo e novo centro, Castelo de Praga, 

Teatro Nacional, Praça Venceslau, Estação de 
Trêm Masarykovo, Praça da República e Parque de 
Exposições) num antígo bondinho privado e ainda 
com a presença de uma bandinha de músicos, que 
irá acompanhá-lo durante todo o trajeto, tocando 
canções tradicionais! Que belo convite a um brinde 
com a famosa Becherovka!

Maratona Cultural em Praga
Deixe-se envolver em um passeio completamente 
incomum, no qual todos os meios de transporte 
são utilizados: bonde histórico, metrô, bicicletas, 
barcos, carros antigos e Segways. Terá a 
oportunidade de vistar a Cidade Velha, a Cidade 
Pequena e o Castelo de Praga. Seu grupo será 
dividido em equipes concorrentes com de até 30 
participantes. Cada equipe será acompanhada por 
um guia. Durante o programa os participantes 
serão retratados por um fotógrafo profissional. Em 
vários locais, um personagem histórico esperará 
pelo seu grupo e contará um pouco sobre a 
República Tcheca, atual e do passado. No final 
do passeio os participantes serão submetidos a 
um teste. O grupo, que se sair melhor no teste, 
receberá um pequeno prêmio.

Caça de Cerveja
Se você for fã de cerveja, está no lugar certo. A 
República Tcheca produz a melhor cerveja do 
mundo! Nosso programa é um divertido jogo, 
ideal para grupos de amigos ou eventos de 
empresa. Além da diversão, irá descobrir muitos 
segredos desta bebida, que é tão antiga quanto 
os monumentos do nosso país. O grupo é dividido 

Viagens de incentivo em Praga  
e Leste Europeu
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em várias equipes. Cada equipe recebe uma lista 
de instruções, um mapa de Praga, uma câmara 
digital e um passaporte de cerveja. No passaporte 
serão marcados nomes de todas as cervejarias e 
pubs que irá visitar como também a quantidade 
e marcas de cerveja que irá provar, passando de 
um lugar a outro, respondendo algumas perguntas 
sobre a cerveja.

Tour de carro antigo
Se não gosta de caminhar... é vez de percorrer as 
ruelinhas de Praga de carro antigo, atravessando 
a parte histórica de Praga e passando pela Casa 
Municipal, a Torre de Pólvora, a Praça Venceslau, o 
Bairro Judeu, a Praça da Cidade Velha com o Relógio 
Astronômico e a Ponte Carlos, rumo ao Castelo de 
Praga e a Cidade Pequena! Por um instante vai 
esquecer em que século é que está. Esta viagem 
sensacional no tempo, da qual desfrutará cada 
momento, dura 2 horas.  Os carros são de 3 a 8 
assentos para os passageiros + motorista. Para 
os grupos maiores existe a possibilidade de fretar 
carros adaptados para atender de até 60 pessoas. 
Estes carros poderão levá-los por quase toda a 
cidade.

Pára-quedismo em Praga
Voe pelos céus de Praga, esquecendo-se por 
um momento de tudo. Desfrute um vôo livre 
desde 4000 metros de altura, acompanhado por 
pára-quedistas profissionais. Não é necessário 
submeter-se ao qualquer exame médico ou 
treinamento especial antes do salto.

Paintball ou Airsoft
Um esporte de adrenalina que é ideal para quem 
quer submeter-se a prova de sua condição física 
e mental. Você irá demonstrar o quanto rápido é 
em tomar decisões e qual é a sua capacidade de 
trabalhar em equipe. Duas equipes se enfrentam 
com o objetivo de uns eliminarem os outros.Há 
vários campos de jogo, tanto dentro como fora 

de Praga. Alguns são concebidos como cidades 
antigas com casas e muralhas, outros em estilo 
militar e muitos são situados nos bosques e 
arbustos. Nenhum treinamento especial é exigido 
para o jogo.

Programa na Base Militar
Para quem tem coragem e gosta de aventura, 
oferecemos o programa na antíga base militar 
soviêtica, onde durante o regime comunista 
passaram por treinamentos especiais os soldados 
russos das tropas ocupacionais. Clientes vaõ sentir-
se verdadeiros guerreiros ao bordo de um tanque 
ou veículo de combate, que servia aos militares 
tchecos durante a sua missão em Afganistão, 

como também podem experimentar a direção de 
um quad 4x4 ou de jeep militar. Apresentação de 
ampla variedade de armas ultra-modernas, modos 
de defesa e auto-defesa e de uma ação militar 
fazem a parte do programa.

Vôos de Helicópteros
Para vivenciar esta experiência sem igual, 
começaremos num dos aeroportos locais de 
Praga com a visita do Museu de Aviação. Aqui 
mergulharemos um pouco na história de aviação, 
conhecendo inúmeros modelos e tipos de antígos 
aviões. A seguir embarcaremos no helicóptero, 
sobrevoando os arredores de Praga rumo ao 
castelo medieval de Karlštejn.
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TOUR PRAGENSES, PRAGENSES s.r.o.
Atua como intermediário entre as companhias de 
transporte, hotéis, ou qualquer outro provedor 
ou pessoa particular etc. e os passageiros, porém 
não se responsabiliza por atrasos, acidentes, 
perdas, avarias, danos físicos ou outros 
incidentes. A responsabilidade está limitada ao 
preço por pessoa pelo serviço prestado pela 
TOUR PRAGENSES.
Transporte: os passageiros estão cobertos única 
e exclusivamente pelo seguro obrigatório a 
terceiros de acordo com a norma da comunidade 
européia.

DOCUMENTOS
É responsabilidade de cada passageiro o porte de 
um passaporte válido e dotado de todos os vistos 
e requisitos necessários. A TOUR PRAGENSES 
isenta-se de toda a responsabilidade em caso 
de que o passageiro seja deportado por não 
cumprir algum dos requisitos exigidos ou por 
anormalidades em seu passaporte, ficando 
por conta do passageiro qualquer gasto que 
se origine, aplicando-se assim às condições 
estabelecidas para cancelamento e anulação 
voluntários de serviços.

O PREÇO INCLUI
Transporte, conforme indicado no itinerário, 
em ônibus turístico com ar-condicionado; 
hospedagem em hotéis previstos que variam 
de categoria de acordo com o roteiro escolhido, 
taxas e impostos hoteleiros; café da manhã 
buffet, traslado ao e desde o aeroporto (não 
incluindo suporte do transferista no embarque 
e desembarque ou na chegada ao hotel) 
conforme descrito no roteiro da viagem; guia 
acompanhante de grupo na Europa falando 
espanhol ou português, a partir do início da 
viagem de ônibus, e no geral, tudo o que estiver 
detalhado nos itinerários como incluído.

O PREÇO NÃO INCLUI
Em geral, nenhum serviço que não conste como 
incluído: passagem aérea, taxas aeroportuárias, 
táxi, guia desde o Brasil, guia nos trechos aéreos 
e de cruzeiros, vistos, taxas de entrada a países, 
gorjetas de qualquer tipo, meia-pensão, bebidas, 
seguro de cancelamento e contra roubo de 
documentos/bagagem, extras nos hotéis, além 
das entradas a museus, monumentos, e outros 
pontos visitados.

INÍCIO E FIM DOS NOSSOS 
SERVIÇOS
Os serviços prestados pela TOUR PRAGENSES, 
PRAGENSES s.r.o., são exclusivamente 
terrestres, na Europa. Iniciam no momento 
em que o passageiro recebe o primeiro serviço 
da nossa companhia (sempre após trâmites 
fronteiriços e alfandegários) e finalizam no 
momento em que o passageiro recebe o último 
serviço previsto (traslado, café da manhã, ou o 
que corresponda, conforme itinerário adquirido).
A TOUR PRAGENSES não poderá assumir 
responsabilidade alguma pelas circunstâncias 
derivadas de serviços não fornecidos por nossa 
companhia, tais como, problemas que possam 
surgir na alfândega/fronteira, overbooking em 
vôos aéreos, conexões aéreas, perda de vôos, 
extravio ou deterioração da bagagem, greve, 
atentados, furto, roubo, desencontros etc.
Nas reservas de serviços “FIT” (programação 
personalizada), em numerosas ocasiões existem 
pontos de encontro, determinados pelos 
fornecedores locais, diferentes dos hotéis onde 
se iniciam as excursões ou circuitos adquiridos. 
Os traslados a estes pontos desde seu hotel não 
se encontram incluídos. É muito importante que 
o passageiro comprove em seu voucher o lugar 
e o horário de saída das excursões adquiridas.

BAGAGEM
Nas viagens se transportará gratuitamente uma 
peça de bagagem de tamanho médio, com o 
peso máximo de 30 Kg por pessoa. O excesso de 
bagagem será aceito se a capacidade de carga 
do veículo permitir, com prévio pagamento de 
3,50 € por mala e por dia, podendo sempre ser 

não aceito pelo guia ou pela pessoa responsável. 
Caso a bagagem supere a capacidade de carga do 
veículo, o viajante terá que deixar uma parte de 
sua bagagem em um armário automático (p.ex. 
no aeroporto). Para todos os efeitos e quando 
se refere ao transporte terrestre, entender-se-á 
que a bagagem e demais pertences pessoais 
de cada viajante sejam conservados consigo, 
qualquer que seja a parte do veículo em que 
a mesma seja acondicionada. A bagagem será 
transportada por conta e risco do passageiro, 
sem que a TOUR PRAGENSES seja obrigada a 
responder por perdas, roubos, ou danos que 
a mesma possa sofrer durante a viagem por 
qualquer causa, incluída a manipulação nos 
traslados hotel/ aeroporto ou vice-versa, quando 
existam. Recomenda-se aos passageiros, que 
estejam presentes em todas as manipulaçőes de 
carga e descarga das bagagens. Em relação ao 
transportes aéreos, marítimos ou fluviais, aplica-
se as condiçőes das companhias transportadoras, 
sendo o bilhete de passagem o único contrato 
vinculador entre as citadas companhias e o 
passageiro. Em caso de sofrer algum dano ou 
extravio, recomenda-se apresentar, no ato, 
a reclamação procedente a Companhia de 
Transportes.

HOTÉIS
Os hotéis mencionados como previstos estão 
sujeitos a variação. No caso de que a TOUR 
PRAGENSES tenha que ampliar as reservas, pela 
mesma ter superado o número antes planejado, 
os passageiros serão hospedados nos hotéis 
similares previstos, tanto em categoria como em 
preço.

VOUCHERES
Depois de receber o pagamento total de uma 
reserva para passageiros individuais (City 
Packages, viagens em trêm, etc.) a TOUR 
PRAGENSES enviará por correio eletrônico os 
voucheres. Os passageiros deverão apresentá-
los nos hotéis ou aos guias. Em caso de emitir 
seus próprios voucheres, os mesmos devem 
incluir a seguinte nota: „reservation and payment 
through TOUR PRAGENSES “.

PAGAMENTOS
Todos os serviços solicitados deverão ser pagos 
em sua totalidade nos prazos mencionados a 
seguir:
Hotéis e city packages
100% até 40 dias antes da chegada (exceto 
datas de feriados, feiras, congressos etc.)
Viagens privadas ou sob medida e viagens 
em grupo
30% no momento da confirmação
70% até 40 dias antes da chegada
Feriados, feiras e congressos
100% no momento da confirmação
O não cumprimento desse importantíssimo 
requisito, dá todos os direitos a TOUR PRAGENSES 
de não aceitar o passageiro no momento de 
sua apresentação. Por pagamentos efetuados 
através de cartão de crédito (Mastercard, Visa, 
Visa electron, DinnersClub) a TOUR PRAGENSES 
cobra um adicional de 4% sobre o valor total de 
serviços prestados. As taxas por pagamentos 
efetuados via transferência bancária são pagas 
pelo passageiro. 

CANCELAMENTOS
Cancelamentos devem ser feitos por escrito e 
enviados para a TOUR PRAGENSES. Os custos de 
anulação são: (custos por pessoa sobre o valor 
total por passageiro)*

FIT - hotéis, serviços, city packages*
-  Cancelamento até 30 dias antes da chegada 

sem custo
-  Cancelamento de 29 dias a 8 dias antes da 

chegada 50 €
-  Cancelamento de 7 dias a 3 dias antes da 

chegada 50%
-  Cancelamento de 72 horas ou menos antes da 

chegada 95%
(* Condiçőes não válidas durante feiras, 
congressos e eventos).

Viagens em grupo sob medida
Dependendo da oferta. Será detalhado no 
contrato.

Reservas durante feiras, 
congressos e eventos
Cancelamento a partir da data da reserva 95%

Troca de nomes (custo por pessoa)
- Até 15 dias antes da chegada sem custo
- A partir de 14 dias antes da chegada 50 €

Alteraçőes na reserva
Mudanças nas reservas que foram confirmadas 
anteriormente (datas de chegada ou saída, 
alteraçăo das condiçőes de viagem...) e ocorridas 
antes do início da viagem, estarão sujeitas 
a uma penalidade de 50 €. Em caso de que o 
passageiro, uma vez em viagem, deseje alterar 
sua viagem de forma significativa, confirmar-se-
ão essas alteraçőes sempre que seja possível, 
e com uma penalidade de 70 € por expediente, 
adicionais aos possíveis custos de anulaçăo que 
forem impostos pelos prestadores dos serviços. 
A TOUR PRAGENSES reserva-se o direito de 
alterar o roteiro de qualquer itinerário contido 
no programa, modificar a hora das saídas ou 
substituir qualquer um dos hotéis previstos por 
outros de categoria similar.

Responsabilidade
A TOUR PRAGENSES e seus provedores não 
assumem nenhuma responsabilidade por danos, 
morte, perda ou atraso provocado por qualquer 
pessoa relacionada com a viagem ou por causa 
de qualquer acontecimento fora do controle do 
tour operador; seja perda, dano ou furto de 
bagagem ou de pertences pessoais, ocasionados 
por negligência, defeito, guerra, hostilidades, 
distúrbios civis (seguro recomendado). A TOUR 
PRAGENSES reserva-se o direito de suspender 
algum ou todos os tours; terá o direito de 
recusar a aceitar algum dos passageiros do 
tour ou alterar o itinerário do mesmo, sempre 
que considere conveniente, pelo bem estar e 
segurança de todos os passageiros.

Força maior
Em caso de que o serviço não possa ser concluído 
devido a motivos de força maior, como guerra, 
greve, catástrofes etc., ou devido a algum perigo 
eminente, como subidas ou descidas do nível 
do mar/rio, ou obstrução de algum canal por 
onde passe água, o passageiro terá o direito de 
reincidir o contrato sem custo algum, mas não 
terá direito algum à compensação.

Seguro de viagem
Em programas da TOUR PRAGENSES não está 
incluído o seguro de viagem. Aconselhamos 
contratar esse serviço em seu país de origem 
antes de iniciar a viagem. Sua agência de 
viagens lhe oferecerá informaçőes a respeito.

Discrepâncias
A TOUR PRAGENSES não se responsabiliza, e não 
aceitará reclamaçőes, em caso de discrepâncias 
entre os preços e informaçőes orais e escritas.

Reclamaçőes
No caso de surgir algum descumprimento 
em relação ao nosso programa, a TOUR 
PRAGENSES pede que informem ao nosso guia 
acompanhante ou co-responsável, ou que nos 
chamem em nosso telefone de emergência para 
que possamos tratar de buscar uma solução o 
mais rápido possível para o problema, sendo 
necessário assim mesmo uma nota por escrito 
que indica o descumprimento. Pedimos levar em 
consideração que existirá um prazo de tempo 
suficiente até que a empresa solucione o problema 
em questão. Se não for cumprido esse aspecto, a 
responsabilidade pela prova dos acontecimentos 
que se reclamem corresponderá ao consumidor. 
A TOUR PRAGENSES compromete-se de 
responder todas as cartas ou reclamaçőes que 
receba nos 30 dias posteriores à data de término 
da viagem e não atenderá reclamaçőes recebidas 
posteriormente à data indicada. Aplicar-se-ão as 
leis da República Tcheca.

CONDIÇÕES GERAIS DA TOUR PRAGENSES


