PACOTE – PRAGA - CRUZEIRO PELAS CAPITAIS IMPERIAIS LISBOA
Período da viagem: de 09 a 23 de JULHO

Desfrute de experiências únicas que se converterão em lembranças inesquecíveis.
Relaxar e descobrir o mundo com conforto e comodidade.
Com instalações de máxima qualidade, que você irá facilmente comprovar ao descansar
num de nossos camarotes e através da oferta gastronômica variada que nossos chefs
irão preparar "ao vivo" para você. Em resumo, um completo luxo para os seus sentidos.
Os navios a-ROSA estão equipados com todas as comodidades e, além disso, possui
uma ampla variedade de entretenimentos, para que seu tempo a bordo seja dos mais
prazerosos.
E para completar sua viagem, uma parada de duas noites em Lisboa, para saborear a
gastronomia, beber os famosos vinhos e conhecer sua gente...
O PACOTE INCLUI:


・Passagem aérea TAP com a rota Porto Alegre / Praga /// Viena / Lisboa / Porto
Alegre com franquia de bagagem de 23 kg;
 Traslado privativo de chegada em Praga;
 03 noites em Praga com café da manha de 10 a 13 de JULHO;
 Visita panorâmica em Praga;
 07 pernoites com pensão completa no cruzeiro AROSA em cabine categoria A;
 Maleteiros para embarque e desembarque;
 Visita panorâmica da cidade de Viena;
 Visita panorâmica da cidade de Budapest;
 Visita á cidade de Bratislava;
 Passeio a pé de Durnstein;
 Traslado privativo de saída em Viena;
 Voo interno de Viena a Lisboa;
 Traslado privativo de chegada em Lisboa;
 02 noites de hospedagem com café da manha em LISBOA de 21 a 23 de JULHO;
 Cruzeiro de meio dia pelo Rio Tejo;
 Assistência personalizada.
 Seguro Viagem GTA EUROMAX com cobertura de 55 mil EUROS por todo o período;
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ITINERARIO AÉREO:
Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

118

09 Jul 19:45

10 Jul 10:30

PORTO ALEGRE (POA)

LISBOA (LIS)

1304

10 Jul 14:35

10 Jul 18:50

LISBOA (LIS)

PRAGUE (PRG)

1271

21 Jul 13:20

21 Jul 15:55

VIENNA (VIE)

LISBOA (LIS)

117

23 Jul 10:55

23 Jul 18:15

LISBOA (LIS)

PORTO ALEGRE (POA)

ITINERARIO DIA A DIA

09/07- BRASIL
Saída desde Porto Alegre rumo a Europa, faremos conexão em Lisboa para chegar á
Praga, capita da republica Tcheca.
10/07- PRAGA
Chegada a Praga, assistência da nossa equipe espanhola e traslado ao hotel. Tempo
livre. Acomodação.
11/07- PRAGA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica: a Praça da República, a Torre da Pólvora e
a Casa Municipal, a Praça Venceslau, a maior das três praças gigantescas
construídas por Carlos IV para sua cidade nova. Pela tarde, visita opcional a Praga
artística. Acomodação.
12/07- PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia completo a Karlovy Vary, a maior e
mais importante estação balneária da República Checa. Acomodação.
13/07- PRAGA-BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na primeira hora da manhã, saída a Brno. A continuação,
tempo livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a Prefeitura antiga. A
seguir, traslado ao porto de Budapeste para embarcar no cruzeiro A-Rosa Riva, onde
as senhoras serão recebidas com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet
de boas-vindas. Noite a bordo.
14/07- BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã buffet, iniciaremos uma visita
incluída a esta bela cidade banhada pelo Danúbio. Retorno ao barco para o almoço
buffet. Tarde livre. Se desejar, pode participar em uma visita noturna a Budapeste
(opcional) para admirar as suas iluminações declaradas Patrimônio da Humanidade,
finalizaremos a visita com um espetáculo folclórico.
15/07- BUDAPESTE-ESZTERGOM
Pensão completa a bordo. Manhã livre para continuar aproveitando a cidade. Depois
do almoço, visita incluída ao Danúbio, conhecendo o povoado de artesões de São
André, desfrutando da visita panorâmica de Visegrad e conhecendo a Catedral de
Esztergom, de impressionantes dimensões. Acomodação e jantar buffet a bordo.
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16/07- BRATISLAVA
Quando você despertar, estaremos em Bratislava, a capital da Eslováquia. Visita a pé
pela cidade. O rio Danúbio divide com determinação a cidade de Bratislava entre a
antiga e a nova. Ao norte estão as pitorescas ruas do centro histórico, Stare Mesto,
com lugares de interesse turístico que conheceremos através da nossa visita como a
Catedral de São Martim, a torre de São Miguel e o Palácio Primacial. As duas margens
do rio estão unidas pela enorme ponte Novy Most, que na sua parte superior têm um
restaurante com vistas incríveis a cidade e aos montes Cárpatos a distância. Almoço a
bordo. Tarde de navegação para poder desfrutar das magníficas instalações que nos
oferece A-rosa Riva, assim como uma navegação prazerosa enquanto desfrutamos de
uma cerveja no solárium. Aproximadamente às 20:00hs estaremos chegando em
Viena.
17/07- VIENA
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã buffet, iniciaremos a visita guiada
da antiga capital do império austro-húngaro, banhada pelo Danúbio, uma maravilha
para os sentidos. Em nossa visita conheceremos o Palácio Holfburg, o Palácio
Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de São Estevão, etc... A continuação,
possibilidade de visitar opcionalmente o Palácio de Schönbrunn, antiga residência de
verão dos imperadores. Aqui viveram personagens tão famosos como Francisco José
e Sissi. Retorno ao barco para o almoço. Tempo livre. No final da tarde, possibilidade
de assistir a um concerto de música clássica em um local incomparável como o
Palácio de Ausperberg com obras de Mozart e Strauss. Noite a bordo.
18/07- DURNSTEIN-VALE DE WACHAU-MELK
Pensão completa a bordo. Às 8:00hs da manhã chegada a Dursntein e visita a pé
deste povoado típico da zona, famosa por ter estado preso no seu Castelo “Ricardo
coração de Leão”. Retorno ao barco para o almoço. Navegação pelo Vale de Wachau.
Às 16:00hs chegaremos em Melk, onde visitaremos a famosa Abadia de Melk. Retorno
ao barco para o jantar e acomodação.
19/07- LINZ: SALZBURGO
Pensão completa a bordo. Quando você despertar, estaremos em Linz. A capital
cultural da Europa convida em 2014 e 2015 tanto aos seus habitantes como aos
visitantes a descobrir a cidade a partir de as suas águas. Excursão (opcional) a
Salzburgo, a beleza da paisagem e a fortuna de Wolfgang Amadeus Mozart que
nasceu aqui. Acomodação a bordo.
20/07- LINZ-VIENA
Café da manhã buffet. Desembarque e traslado grupal ao hotel. Tempo livre e
acomodação.
21/07- VIENA- LISBOA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto para viajar a Lisboa.
Chegada e traslado para aeroporto. Tempo livre. Hospedagem.
22/07- LISBOA
Café da manhã buffet. Ah, o Tejo... Ah, Lisboa vista do Tejo... Entre no barco, sente-se
e usufrua a vista para a cidade que terá neste minicruzeiro. Passaremos pelos bairros
e pelas zonas mais pitorescas que emolduram o centro histórico até chegarmos a
Belém, onde cada monumento representa um capítulo do singular livro de memórias
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da época dos Descobrimentos Portugueses. Resto de dia livre. Noite com jantar e
FADO opcional.
23/07- LISBOA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto para retorno ao Brasil.

HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES :
CIDADE

HOTEIS

CATEGORIA APARTAMENTO

# DIARIAS

PRAGA

K + K Fenix 4*

Standard

3

VIENA

Hotel Ananás 4*

Standard

1

LISBOA

Hotel Mundial 4*

Standard

2

TOTAL N° DIARIAS

6

VALORES POR PESSOA
ROTEIRO

VALOR EM DUPLO

PRAGA - CRUZEIRO PELAS CAPITAIS IMPERIAIS
LISBOA

ENTRADA 20% + 9X R$1500

TAXAS PORTUARIAS E TAXAS AEROPORTUARIAS

USD 490.00

IMPORTANTE:
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às
11hrs.
*** Valores base ao cambio de 4,00 no dia 13/08/2018.
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster.
- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria).

Documentos:


Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de
conservação.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos,
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