LESTE EUROPEU COM
PE.LUCAS E ACIR ANTÃO

LESTE

EUROPEU

E

CIDADES

IMPERIAIS

HOLANDA – BÉLGICA- ALEMANHA – REPÚBLICA TCHECA – POLÔNIA – AUSTRIA – HUNGRIA – AMSTERDAM –
CRUZEIRO RIO RENO, ALEMANHA, SANTUÁRIO DA MÃE PEREGRINA, SCHOENSTATT – SANTUÁRIO DE VIRGEM
NEGRA, CZESTOCHOWA-WADOWICE, CIDADE NATAL DE JOÃO PAULO II – SANTUÁRIO MÃE PEREGRINA-CATEDRAL

COLONIA – CRACOVIA DA CATEDRAL – AMSTERDAM – UTRECH VIENNA

09/05/2019
BELOHORIZONTE/GRU/AMSTERDAN
no aeroporto de Confins, para embarcar no voo domestico com destino a

Apresentação

10/05/2019
GUARULHOS /AMSTERDAM
Chegada no aeroporto de GRU, e conexão no voo internacional com destino a Amsterdan.
Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Tempo livre para conhecer os arredores dos hotéis, uma cidade cheia de canais encantadoras.
Jantar no hotel.

11/05/2019
AMSTERDAM
Café da manhã no hotel. Saída para um passeio panorâmico pela cidade, conhecida pelos seus
canais como a “Veneza do Norte”. Durante a visita, passaremos pelo centro histórico, Praça Dam
com o monumento da Libertação, o Palácio Real, Praça Rembrandt, Praça Leidseplein e Teatro
Municipal. Restante do dia livre. Hotel e Jantar.

12/05/2019 AMSTERDAM / BRUXELAS / COLÔNIA
Café da manhã e saída em ônibus para Colônia, passando no percurso por Bruxelas, onde teremos
uma visita panorâmica: Grand Place, Catedral; Manenken-Pis e o Atomium; Barro de Sablon,
Palácio de Justiça, Parque do Cinquentenário, etc.
Seguindo viagem chegaremos em Colônia e visita à magnífica Catedral Gótica. Hotel e Jantar.

13/05/2019 COLÔNIA / RIO RENO / SCHOENSTATT/ FRANKFURT
Café da manhã e saída até um porto do Rio Reno, onde tomaremos uma embarcação para realizar
um Cruzeiro de 02 horas aproximadamente, apreciando belas paisagens com castelos às margens

do rio. Desembarque e continuação até Schoenstatt para visitar o Santuário da Mãe Peregrina.
Chegada em Frankfurt no final da tarde. Hotel e Jantar

14/05/2019 FRANKFURT / LEIPZIG / BERLIM
Café da manhã. Breve visita panorâmica de Frankfurt e saída para Leipzig, mundialmente
conhecida pela sua tradição musical. Tempo livre. Continuação da viagem até Berlim. Acomodação
no hotel e jantar.

15/05/2019 BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, incluindo as famosas Avenidas de Kurfurstendamm,
Unter den Linden, A Porta de Brandenburgo símbolo da unidade da Alemanha, o Parlamento
reaberto em 1999, Praça Alexander, a Catedral de Berlin, e o Rathaus, todo vermelho em frente a
fonte de Netuno. Tarde livre. Jantar.

16/05/2019 BERLIM / DRESDEN / PRAGA
Café da manhã e saída para Praga. Breve parada no caminho em Dresden. Continuação da
viagem e chegada em PRAGA. Hotel e Jantar.

17/05/2019 PRAGA
Café da manha no hotel. Dia inteiro de visitas a “cidade dourada”, incluído: Bairro Judeu, Sinagoga
Staronova, a mais antiga da Europa, A Praça da cidade velha, com sua Prefeitura e relógio gótico
de mais de cinco séculos, a Igreja Tyn, etc. À tarde, visita a “Praga santa”: Castelo de
Praga com a Catedral e seus Museus com as jóias da coroa de Bohemia e Ponte Carlos com suas
30 estátuas e Igreja de Nossa Senhora da Vitória onde está o Menino Jesus de Praga.

Retorno ao hotel. Jantar.

18/05/2019 PRAGA / CRACÓVIA
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Cracóvia, antiga capital da Polônia e sede
arcebispal onde destacamos esplêndidos monumentos, os quais nos recordam o apogeu desta
cidade milenar. Hotel e Jantar

19/05/2019 CRACÓVIA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica da cidade de Cracóvia que fascina com seus
tesouros arquitetônicos e artísticos, tais como o conjunto arquitetônico da colina de Wawel, durante
séculos residência dos Reis da Polônia, a Igreja de Santa Maria e seu casco antigo, onde se
encontra uma das maiores praças medievais da Europa, rodeada de edifícios históricos. Tarde
livre. Hotel e Jantar.

20/05/2019 CRACÓVIA / CZESTOCHOWA / CRACÓVIA
Café da manhã.Saída para Czestochova, capital religiosa da Polônia e centro de peregrinação,
mundialmente conhecida por seu convento de Jasna Gora onde encontramos a capela da
Natividade de Maria com a imagem da "Virgem Negra" que foi, segundo a lenda, pintada por São
Lucas em uma peça de madeira procedente da mesa usada pela sagrada Família. Tempo livre
para devoções. Á tarde retorno a Cracóvia. Hotel e Jantar.

21/05/2019 CRACÓVIA / WADOWICE/ BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Budapeste, passando no caminho pela pequena cidade natal de João
Paulo II. Wadowice é cercada de montanhas, e visitaremos a casa onde ele nasceu. Hoje um
simpático museu, Igreja da Apresentação da Virgem Maria, onde Karol Wojtyla foi batizado. Logo
depois, continuação para Budapeste. Chegada, hotel e Jantar.

22/05/2019 BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da cidade, descobrindo as diferenças entre a anciã
Buda e agitada Peste.

O passeio percorre: Catedral de Santo Estevão, Praça dos Heróis, Igreja de Matias, Bastião dos
Pescadores com sua maravilhosa perspectiva do Parlamento e Rio Danúbio, Ponte das Cadeias,
etc... Resto do dia livre. Sugerimos (OPCIONAL) passeio de 01 hora de barco. Hotel e Jantar.

23/05/2019 BUDAPESTE / VIENA
Café da manhã. Saída até a capital austríaca. Chegada e visita panorâmica da cidade,
percorrendo: Ringstrasse, avenida circular construída sobre o perímetro das antigas muralhas onde
se encontram seus Palácios e Museus Imperiais denominados “Hofburg”, Igreja Votiva, os belos
jardins do Belvedere, Parlamento, Ópera, Prefeitura, etc. Hospedagem e almoço no hotel.
À noite, sugerimos (OPCIONAL), passeio noturno com jantar em Grinzing e show ao som das mais
belas valsas vienenses

24/05/2019 VIENA
Café da manhã e JANTAR no hotel.. Dia livre para atividades pessoais.
Sugerimos passeios OPCIONAIS: Palácio de Schonbrum, residência de verão de Sissi e Francisco
José, Maria Teresa, Napoleão e Interior da Ópera; Bosques de Viena com o Pavilhão de caças de
Mayerling, Gruta Subterrânea e a Santa Cruz.

25/05/2019 VIENA / SALZBURG / MUNIQUE
Café da manhã. Saída pelos Alpes por belíssimas paisagens até capital da musica erudita:
Salzburg, cidade natal de Mozart. Breve parada e continuação para Munique.
Chegada hospedagem e jantar no hotel.

26/05/2019 MUNIQUE
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da cidade: Jardins do Palácio das Ninfas, a Vila
Olímpica, a Marienplatz, centro geográfico e social da cidade, com o famoso relógio do prédio da
Prefeitura e Catedral, com suas torres coroadas por cúpulas italianas. Tarde livre.
Jantar de encerramento em uma das famosas cervejarias.

27/05/2019 MUNIQUE /GRU / BELO HORIZONTE
Traslado do hotel ao aeroporto, para embarcar no voo internacional com destino a S.Paulo.
Chegada, retirar a bagagem, e conexão no voo domestico para BELO HORIZONTE
Fim de nossos serviços

obs. O itinerário e passeios poderão ter alteração sem prejuízo aos clientes.

INCLUI:
- Passagem aérea em classe econômica de grupo;
- Hotéis de cat. Primeira e turística superior com café da manha;
- Meia pensão ( café da manhã + jantar menu turístico), sem bebidas;
- Traslado de chegada em Amsterdam e traslado de saída em Munich privativo;
- Percurso feito de ônibus de Amsterdam até o ultimo dia em Munich,
- Guia acompanhante falando em português ou espanhol;
- Guia local falando em espanhol, para realizar visitas panorâmicas das cidades;
- Cruzeiro pelo rio Rheno;
- Serviço de maleteiros nos hotéis, 01 mala por pessoa;
- Seguro saúde
- IRRF

NÃO INCLUI:
- Extras de caráter pessoal como: telefonema, bebidas, passeios opcionais ou sugeridos,
refeições fora do grupo, mala extras, etc.
- Ingressos a monumentos não mencionados no roteiro, gastos extras, e passeios
que não constam no roteiro.
- Gorjetas ao guia e motorista.

Documentos necessários:
- Passaporte Brasileiro com validade mínima de MAR/2019.
- Passaporte estrangeiro, consultar

Os documentos são de inteira responsabilidade do cliente
Os passaportes deverão ser entregues até 05/08/2018 para conferencia, o passaporte que não for
entregue até a presente data não será conferido.

PREÇO POR PESSOA EM APTO DUPLO>
A VISTA, descontó de 5%, ou
Para inscrição EM 2018
Entrada de 40% + 08 vezes sem juros em cheques pre datados
Para mínimo de 25 pagantes = EUR 5.866,00 + 170,00
Para mínimo de 20 pagantes = EUR 6.050,00 + 170,00
Suplemento para apto single> EUR 987,00
FORMA DE PAGAMENTO:

FORMA DE PAGAMENTO>
Entrada de 40% + 07 vezes sem juros em cheques pre datados ou cartão de crédito VISA ou
MASTERCARD, para inscrição até 30/setembro/2018.

ATT. A partir de 01 de outubro/2018 poderá ter alteração de valores e forma de pagamento.

Obs. Todos os cheques pré datados deverão ter ficha cadastral preenchida e assinada e está
sujeito a aprovação.
Preços e lugares sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Os clientes que tiverem efetuado o pagamento total, estão isentos de qualquer alteração no
valor.

PR SPECIAL VIAGENS
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