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CIDADES IMPERIAIS EUROPÉIAS
13 DIAS/11 NOITES – GRUPO B4 TRAVEL

A B4 Travel vem novamente apresentar seu carro chefe - um pacote
especialmente formatado e negociado para clientes exigentes e de bom gosto. O
pacote percorrerá as capitais imperiais europeias, serão dez dias de muitas
descobertas, bons passeios e ótima gastronomia. Hotéis de categoria turística e um
roteiro especialmente desenhado para o Grupo B4 TRAVEL.

ROTEIRO DIA-A-DIA.

DIA 1 - 23/10/15
(-/-/D) GUARULHOS/BERLIM
Encontro no aeroporto internacional de Guarulhos e à noite embarque para a Berlin.
Aéreo doméstico conforme roteiro adquirido em contrato.(Jantar no avião)

DIA 2
24/10/15
(B/-/D) BERLIM
Chegada à Berlim pela manhã(ou outro período, de acordo com voo contratado,
Recepção no aeroporto e traslado ao Hotel contratado para o check in.
Dia livre com sugestões de passeios e visitas individuais, encontro à noite no hotel
para jantar de boas vindas.(café da manhã no avião, caso o voo seja noturno)
DIA 3
25/10/15
(B/-/-) BERLIM
Após o café da manhã, nossa visita matinal panorâmica inclui o Reichstag, A porta de
Brandemburgo, a famosa avenida Kurfurstendamm e o belo castelo Charlottenburg. Na
sequência seguimos com a ópera, o teatro de Schiller e a igreja de Káiser wilhelm. tarde
livre.
DIA 4
26/10/15
(B/-/D) DE BERLIM A DRESDEN E À PRAGA
Café da manhã no hotel. Viajamos entre bosques até Dresden, um dos principais centros
turísticos da Alemanha, Graças a seu excepcional patrimônio arquitetônico e artístico. Parada
na cidade e tempo livre para almoçar. Pela parte da tarde entraremos na República Tcheca e
continuaremos até uma das cidades mais atraentes da Europa - Praga.
Jantar e alojamento no hotel. Noite livre.
DIA 5
27/10/15
(B/-/-) PRAGA
Café da manhã no hotel.
Pela manhã realizaremos a visita da cidade percorrendo os monumentos históricos mais
interessantes, lugares como a Praza de Wenceslao, O estadio de Strahov e a Praça do
Castelo. Durante a visita a pé, visitaremos o castelo real de Hradcany com a catedral San
Vitus e passearemos pela famosa rua ‘zlatá ulička’. Logo cruzaremos a ponte de Carlos, o
bairro antigo de Praga para a visita do Ghetto Judio, a prefeitura e o famoso relógio
astronômico. O restante do dia, tempo livre pra visitas individuais.
Noite livre. Sugeriremos atividades.
DIA 6
28/10/15
(B/-/-) PRAGA
Café da manhã e dia livre para visita à cidade ou opcionais de visita a cidades
históricas vizinhas.
DIA 7
29/10/15
(B/-/-) PRAGA – VIENA.(250Km, 4,5h)
Café da manhã no hotel. Sairemos após o café da manhã desde Praga rumo à bela
capital austríaca – VIENA. Pernoite no hotel.
DIA 8
30/10/15
(B/-/-) VIENA
Café da manhã no hotel. Após o café da manhã faremos o tour de Viena com as visitas do
charmoso palácio de Hofburg, depois ao palácio de Belvedere, ao parque de atrações
chamado Prater. Seguiremos com a visita aos edificios da ONU e a visita à catedral de San
Esteban. Tarde livre.

Opcional:
À Noite sugerimos um jantar com show no famoso palácio de Schömbrunn, com traslados
incluídos desde o hotel(ida e volta). Sugerimos também visitar o palácio de Schömbrunn
durante a tarde livre, com uma visita aos seus aposentos(Não incluso no roteiro). Pernoite no
Hotel.
DIA 9
31/10/15
(B/-/-) VIENA - SALZBURG

Café da manhã no hotel em Viena. Traslado Viena-Salzburg (295 km). Chegada à
Salzburg e visita guiada de Salzburg (panorâmica de 3 horas). Alojamento em
Salzburg.
DIA 10
01/11/14
(B/-/-) SALZBURG-BUDAPEST (545 KM)
Sairemos de Salzburg pela manhã, após o café, rumo à Hungria(Budapeste), chegando em
torno do meio dia. Restante do dia livre com sugestões de atividades.
DIA 11
02/11/15
(B/-/-) VIENA/BUDAPESTE.
Nossa visita matinal inclui o Parlamento, o palácio real, a área da colina do castelo com o
bastão dos pescadores, a igreja da coroação, a praça do herói e a colina de Gellert.
Deixamos o restante do dia para passeios pessoais, com sugestões de atividades.
DIA 12
03/1115
(B/-/D) BUDAPESTE – SÃO PAULO.
Café da manhã no hotel e posterior traslado ao aeroporto, para retorno ao
Brasil.(de acordo com passagem adquirida por cada passageiro). Caso o cliente
tenha um voo diferente do agendado oficialmente para o grupo, o mesmo deverá
fazê-lo por recursos próprios, não estando este incluído no pacote.Jantar no avião
para voos noturnos)
DIA 12
04/11/15
(B/-/-) CHEGADA EM SÃO PAULO. Fim de nossos serviços, cada qual deverá dirigirse para sua conexão de retorno, que não está contemplada neste pacote.
B = Café da manhã L = almoço D = jantar
Nossos preços incluem:
Passagem aérea Guarulhos-Berlim/Budapeste-Guarulhos.
10 noites de hospedagem de hotel indicado em categoria standard (segundo
disponibilidade no momento da reserva).
Transporte em ônibus(ou minivan) em privado com A/A.(ar condicionado)
Guia certificado, durante os dias de tour.
As entradas e visitas aos lugares indicados e mencionados no programa.
Traslados de chega e saída desde o aeroporto até o hotel.
 Traslados de chegada e saída com assistência de guia. DESDE QUE A IDA
TENHA SIDO COM O MESMO VÔO DO GRUPO(Onde o tour Leader Elton Silveira
viajará), caso tenha de pegar outro voo com outros horários de partida, o traslado será
cobrado à parte ou por conta do passageiro.

Nossos preços não incluem:
Comidas e refeições não indicadas no programa.
Passeios opcionais.
As gorjetas para os motoristas, estas obrigatórias.(Em torno de 50 EUROS por
pessoa)
As bebidas durante os alimentos.
Chamadas telefônicas.
Gastos pessoais.
O que não estiver contido no programa.
Taxas de turismo, caso haja.
Entradas não especificadas no programa, e entradas em áreas cobradas á parte do
ingresso geral.
VALOR DO PACOTE: BASE APARTAMENTO DUPLO E TRIPLO (de acordo com
disponibilidade no hotel).
€ 3100,00 já com taxas inclusas e aéreo internacional.
Com uma entrada de 20%(€620,00) e o restante em 8 vezes(€310,00) sem juros.
Consultar o parcelamento no momento contratado, a cada mês que aproxima-se da
viagem é uma parcela a menos. A viagem deve estar quitada até o dia 12/9/14
impreterivelmente.


Suplemento individual - €550,00(sobre o valor do pacote para quem preferir
ficar em quarto individual.

Hotéis sugeridos


BERLIN:

HOTEL LEONARDO 4* (OU SIMILAR)



PRAGA:

HOTEL PARK INN 4* (OU SIMILAR)



VIENA:

HOTEL COURTYARD WIEN 4*/ANANAS 4* (OU SIMILAR)



BUDAPEST:

HOTEL MERCURE 4* (OU SIMILAR)

Opcionais:



Extensão à Rússia, Moscou e San Petersburgo após o pacote para as capitais
imperiais.
Volta ao Brasil via cruzeiro MSC Lírica:
Navio MSC Lirica
Embarque em Genova
Duração 21 Dias / 20 Noites
Embarque qua 04/11/2015

Por cabine dupla:




Cabine Interna U$ 2690,00 + taxas U$ 585,00
Cabine Externa U$ 3459,00 + taxas U$ 585,00
Cabine Varanda U$ 4239,00 + taxas U$ 585,00

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATA PORTO CHEGADA
PARTIDA
ATIVIDADE*
04/11/2015
Genova
....
18:00
05/11/2015
Marselha
08:00
17:00
06/11/2015
Navegando
....
....
....
07/11/2015
Cartagena
08:00
17:00
08/11/2015
Málaga 08:00
16:00
09/11/2015
Casablanca
08:00
22:00
10/11/2015
Navegando
....
....
....
11/11/2015
Santa Cruz de Tenerife 08:00
18:00
12/11/2015
Navegando
....
....
....

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

13/11/2015
14/11/2015
15/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
20/11/2015
21/11/2015
22/11/2015
23/11/2015
24/11/2015

Navegando
Navegando
Navegando
Navegando
Fortaleza
Navegando
Salvador
Ilhéus 08:00
Navegando
Ilha Grande
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

....
....
....
....
....
....
....
....
08:00
14:00
....
....
13:00
21:00
15:00
....
....
09:00
18:00
08:00
....
Desembarque ....

....
....
....
....
....

....

MSC GRAND VOYAGES

Cruzeiro:
Noites: 20
Navio: MSC LIRICA
Saindo de: Genova
Data de embarque: 04/11/2015



Forma de pagamento: 25% de entrada + 9x sem juros nos cartões de
credito.




Nada reservado apenas cotizado.
Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso,

