PACOTE – PRAGA O ENCANTO DA POLONIA E BERLIM!
Período da viagem: de 16 a 27 de AGOSTO de 2021

HOTELERIA 5* E
QUALIDADE

O PACOTE INCLUI:




Passagem aérea SWISS de Porto Alegre / Praga e Berlim / Porto Alegre com franquia
de bagagem de 01 peça de 23k
 Traslado de chegada em Praga e saída em Berlim;
 Guia acompanhante bilíngue ate o penúltimo dia de excursão;
 Ônibus de luxo com wi fi;
 Hotelaria categoria 5* com café da manha;
 03 noites de hospedagem em PRAGA com café da manha;
 02 noites de hospedagem em CRACOVIA com café da manha;
 02 noites de hospedagem em VARSOVIA com café da manha;
 03 noites de hospedagem em BERLIM com café da manha;
 Tour Panorâmico em Praga, Cracóvia, Varsóvia e Berlim;
 Visita a Czestochowa e seu convento da Natividade de Maria;
 Serviços de bagageiros em cada hotel;
Seguro de Viagem EUROMAX com cobertura de EUR 60 mil para menores de 75 anos;
 Assistência emergencial de nosso operador receptivo;
ITINERARIO AÉREO:

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

9723

16 Ago 14:20

16 Ago 16:00

POA - PORTO ALEGRE

GRU - SAO PAULO

93

16 Ago 18:10

17 Ago 10:30

GRU - SAO PAULO

ZRH - ZURICH

1486

17 Ago 12:30

17 Ago 13:50

ZRH - ZURICH

PRG - PRAGUE

979

27 Ago 20:30

27 Ago 21:55

BER - BERLIN

ZRH - ZURICH

92

27 Ago 22:40

28 Ago 05:30

ZRH - ZURICH

GRU - SAO PAULO

4515

28 Ago 08:00

28 Ago 09:50

GRU - SAO PAULO

POA - PORTO ALEGRE

ITINERARIO DIA A DIA
16/08 1° dia: Porto Alegre - Praga - Encontro no aeroporto 3 horas antes da saída. Embarque
para São Paulo e posteriormente para Europa.
17/08 2° dia: Praga - Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e acomodação. Restante do
dia livre.
18/08 3° dia: Praga
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos monumentos históricos
mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao
interior do Castelo de Praga. Numa pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da
Cidade Antiga com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de Tyn e a famosa Ponte
Carlos. Tarde livre e hospedagem.
19/08 4º dia: Praga
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos visitar o bairro judeu, suas lojas
e o mítico muro onde Jhon Lennon foi fotografado. Outro ponto importante é o Museu dedicado
a obra de Sigmund Freud. Outro passeio sugerido e visitar Karlovy Vary, vila entre montanhas
distantes a uma hora e meia de Praga onde tem águas termais e era o clássico balneário da
monarquia Austro Húngara. Hospedagem em Praga.
20/08 5º dia: Praga - Cracóvia
Café da manhã e saída em ônibus para Cracóvia, antiga capital da Polônia e sede do
arcebispado, onde se destacam esplêndidos monumentos que nos recordam o apogeu desta
cidade milenar. Hospedagem em Cracóvia.
21/08 6º dia: Cracóvia
Café da manhã e visita à cidade. Cracóvia fascina pelos seus tesouros arquitetônicos e
artísticos, como o conjunto arquitetônico da Colina de Wawel, durante séculos residência dos
reis da Polônia, a Igreja de Santa Maria e seu centro antigo, onde se encontra uma das
maiores praças medievais da Europa, rodeada por edifícios históricos. Tarde livre e
hospedagem em Cracóvia.
22/08 7º Dia: Cracóvia – Czestochowa - Varsóvia
Café da manhã e saída para Czestochowa, capital religiosa da Polônia e centro de
peregrinação, mundialmente conhecida por seu convento de Jasna Góra onde se encontra a
capela da Natividade de Maria, com a imagem da “Virgem Negra“. Após a visita ao interior do
convento continuação até Varsóvia. Hospedagem.
23/08 8º dia: Varsóvia
Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real que abrange o núcleo
antigo da cidade, o Parque Real Lazienki com seu monumento a Chopin, a igreja de Santa Ana
e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre e hospedagem em Varsóvia.
24/08 9º dia: Varsóvia - Berlim
Café da manhã e saída para Berlim. Chegada a capital da Alemanha a tarde Hospedagem e
resto da dia livre.
25/08 10° dia: Berlim
Café da manhã e visita panorâmica na qual se destacam as famosas avenidas de
Kurfürstendamm, Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade de Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao finalizar a visita
oferecemos um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor forma de admirar esta bonita cidade
e seus belos edifícios e pontes. Tarde livre e hospedagem. Tarde livre e hospedagem em
Berlim.
26/08 11° Dia: Berlim
Café da manhã e dia livre. Oportunidade para visitar a pé a ilha dos museus, visitar o museu da
historia de Alemanha onde é percorrido mais de 3000 anos da região germânica. Visitar

livrarias, igrejas, tirar foto do mítico Muro de Berlim, caminhar pelo Point Charlie, alugar uma
bike e visitar seus parques, tudo isso faz de Berlim uma cidade que encanta a todos.
27/08 12° Dia: Berlim
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao aeroporto. Embarque para retorno ao Brasil.
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES

Praga:
PALACE 5*
Cracóvia: RADISSON BLU 5*
Varsóvia: RADISSON COLLECTION WARSAW 5*
Berlim:
INTERCONTINENTAL 5*
VALORES DE PACOTE
ROTEIRO

VALOR P/PESSSOA EM
INDIVIDUAL

VALOR P/PESSSOA EM
DUPLO

PRAGA – POLONIA - BERLIM

USD 3990.00 ou
12x de USD 333.00

USD 2990.00 ou
12x de USD 250.00

Acrescentar USD 177.00 de taxas de embarque por pessoa.

IMPORTANTE:
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às
11hrs.
** Horário dos trechos internos dentro do Brasil poder ser alterados.Consultar na hora de fazer
a reserva.
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster.
- 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria).

Documentos:


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

