
Lazer e Tempos Livres Capitais da Europa Central

Datas da Viagem: 11 a 18 de Setembro de 2016

1º Dia – 11 Set. (Dom.) - LISBOA l VIENA

Comparência no aeroporto de Lisboa às 07h45 da manhã. Assistência pelo representante da
TRYVEL que acompanhará a viagem e formalidades de check-in no voo da TAP Air Portugal com
partida prevista às 09h45. Chegada a Viena pelas 14h05.

Programa

Início de visita panorâmica da cidade de Viena, banhada pelo Danúbio e antiga capital do
Império Austro-Húngaro. No centro de Viena podemos localizar a antiga cidade imperial, com os
seus Palácios, a Ópera, o Parlamento, o Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, entre
muitos outros monumentos de grande importância. Visita incluída do interior da Catedral de S.
Estêvão, a sua principal catedral e uma das mais antigas igrejas góticas europeias.

Ao final da tarde, check-in no Hotel Doppio 4**** ou similar e check-in.

Em hora a determinar, transporte em elétrico para a localidade de Grinzing, zona ‘rural’ de Viena,
para jantar numa típica ‘Heuringer’ (tipo adega) acompanhado de músicas e danças locais.
Regresso ao hotel de autocarro. Alojamento.

2º Dia – 12 Set. (Seg.) - VIENA

Após o pequeno-almoço, continuação da visita da cidade imperial de Viena; particular destaque
para o Palácio Hofburg - residência dos Imperadores (entrada incluída). Almoço no
restaurante 7 Stern. Durante a tarde, visita do Palácio Schönbrunn, antigo pavilhão de caça
que foi transformado ao longo do séc. XVII em palácio. O seu atual aspeto rococó deve-se aos
planos de Fisher von Erlach e Nicolas Pacassi durante o reinado da Imperatriz Maria Teresa.
Schönbrunn era a residência de Verão dos Habsburgo. Foi neste palácio que tiveram lugar alguns
acontecimentos históricos importantes, tais como o Congresso de Viena (1814). Foi aqui que
Napoleão instalou o seu quartel-general em 1805. Dispõe de 40 dependências imperiais em estilo
rococó que constitui, com os seus dourados, frescos, mobiliário, monumentais estufas e grandes
espelhos, um reflexo fiel dos gostos artísticos da época. De mencionar, ainda, o extenso parque
de 120 hectares, com os seus jardins em estilo francês.

Pelas 18h00, jantar cedo no recinto do Palácio Kursalon seguido de um concerto de música
clássica neste mesmo palácio, um dos mais prestigiados de Viena, com músicos profissionais,
solistas, cantores de ópera e bailarinos com vestes da época que apresentam numa atmosfera
imperial algumas das mais conhecidas obras de W.A. Mozart e Johann Strauss.

Regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia – 13 Set. (Ter.) - VIENA l BUDAPESTE

Pequeno-almoço e saída em direção à Hungria. Chegada à sua memorável capital, Budapeste.
Primeira paragem no miradouro do Monte S. Gerardo situado no lado de Buda donde poderemos
apreciar a monumentalidade desta magnífica cidade com particular destaque para a Ponte dasp g p q p
Correntes sobre o Danúbio e o seu magnífico Parlamento.

Almoço no Restaurante Busulo Juhasz.

Visita da zona medieval da cidade ao redor do seu castelo que é na realidade o seu Palácio Real e
área que detém muitas atrações como o Bastião dos Pescadores, museus e igrejas. Aqui
visitaremos o interior da Igreja Matias onde se realizou o casamento da Imperatriz Sissi com o
Imperador Francisco José. Visita ainda da Basílica de Santo Estêvão. Ao final da tarde, alojamento
no Hotel Leonardo Budapest 4****, ou similar.

Em hora a determinar saída para Jantar Buffet Cruzeiro no Danúbio a partir do qualEm hora a determinar, saída para Jantar Buffet Cruzeiro no Danúbio, a partir do qual
apreciaremos Budapeste no seu esplendor noturno, iluminada e com particular destaque para o
seu imponente Parlamento.
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Datas da Viagem: 11 a 18 de Setembro de 2016

4º Dia – 14 Set. (Qua.) - BUDAPESTE

Pequeno-almoço e continuação da visita da cidade de Budapeste com foco desta vez do lado de
Peste, onde encontramos o Parlamento Húngaro (visita ao seu interior incluída), a Praça dos Heróis
e a famosa avenida Andrássy, rodeada por casas e palácios neo-clássicos ecléticos que apresentam
belas fachadas escadas e interiores muitos dos quais são hoje famosas boutiques de moda

Programa

belas fachadas, escadas e interiores muitos dos quais são hoje famosas boutiques de moda.
Almoço no restaurante Café Central e tarde livre para explorar a pé a zona pedonal e comercial de
Budapeste. Regresso ao hotel.

Em hora a combinar, saída para um Jantar Medieval no Restaurante Lancelot, numa autêntica
recriação de época, onde os convidados comem à mão, a sopa é servida em pão fresco e os
empregados, vestidos à época. Durante todo o jantar há música e danças típicas, gerando um
constante ambiente de festa! Regresso ao hotel e alojamento.

5º Dia – 15 Set (Qui ) - BUDAPESTE5º Dia – 15 Set. (Qui.) - BUDAPESTE

Pequeno-almoço e saída para Gödölö onde se encontra o Castelo Húngaro da Princesa Sissi (visita
do interior). Continuação para uma quinta típica com criação de cavalos onde presenciaremos um
espetáculo hípico onde será mostrado a habilidade destes animais, muito divertido. Almoço na
fazenda. Pela tarde, regresso a Budapeste.

À noite, saída para jantar no restaurante ‘Callas’, com um programa muito especial com cantores
líricos que cantam áreas de óperas e operetas famosas acompanhados de um quarteto de cordas e
um pianista, assim como uma amostra de música e folclore húngaro. Alojamento no hotel.

6º Dia -16 Set. (Sex.) - BUDAPESTE l BRATISLAVA l PRAGA

Pequeno-almoço no hotel e saída em direção de Bratislava, capital da República Eslovaca (antiga
capital de toda a Hungria). À chegada, visita guiada da cidade com destaque para os seus principais
monumentos como os palácios da antiga nobreza húngara, a residencial de Franz Liszt e Mozart, o
famoso Rei Matias (da época do renascimento húngaro) e que fundou aqui a faculdade
Histropolitana no séc. XV, uma das mais importantes da Europa Central. Findo a visita, almoço em
restaurante local, após o qual continuaremos a viagem rumo à República Checa.

Ch d P fi l d t d E t di H t l A i t P 4**** J t h t l ídChegada a Praga ao final da tarde. Estadia no Hotel Ariston Prague 4****. Jantar no hotel e saída
para visita da Praça Velha de Praga à noite. Regresso ao hotel e alojamento.

7º Dia – 17 Set. (Sáb.) - PRAGA
Pequeno-almoço no hotel. Dia completamente dedicado à visita da histórica cidade de Praga, com
especial destaque para o Castelo, a Catedral de S. Vito, a Igreja do Menino Jesus de Praga e a
famosa Ponte Carlos. Almoço no restaurante ‘Zlate Konvice’.

Durante a tarde, continuação da visita da cidade de Praga com destaque para o seu famoso Relógio
A t ó i d P R h t l h d t i íd j t C j iAstronómico de Praga. Regresso ao hotel e em hora a determinar, saída para jantar na Cervejaria
‘Plzenska’, localizada na Câmara Municipal, um dos mais belos exemplos de Art Nouveau da Europa,
situada junto da Torre de Pólvora e na entrada da zona pedonal de Praga. Alojamento no hotel.

8º Dia – 18 Set. (Dom.) – PRAGA l LISBOA

Pequeno-almoço e ‘check-out’. Manhã preenchida com visita do Bairro Judeu de Praga que incluirá
visita do seu museu, cemitério e ainda a Sinagoga Espanhola. Findo a visita, transporte para o cais
no centro da cidade e cruzeiro no Rio Vlatva com almoço servido a bordo (duração: 2 horas).

l h00 d i ê i f lid d d dPelas 15h00, transporte para o aeroporto de Praga. Assistência nas formalidades do voo de
regresso da TAP Air Portugal com partida prevista às 18h45. Chegada a Lisboa às 21h15.

FIM DA VIAGEM
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VALORES E CONDIÇÕES:

Sócios Efetivos (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes) e outros Sócios Auxiliares: € 1.498,00;
Suplemento Individual: € 290,00.
Débito poderá ser efetuado em 8 vezes, em 25 de maio, 24 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 23 de 
setembro, 25 de outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro de 2016.

Custos

setembro, 25 de outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro de 2016.

Na opção de débito único, o mesmo será efetuado em 25 de agosto de 2016.

O Preço incluí:
 Acompanhamento por representante Tryvel;
 Bolsa ou similar Tryvel;
 Passagem aérea Lisboa / Viena + Praga / Lisboa na TAP Portugal, em classe económica e com direito ao transporte de 1 mala com 23 kg
de bagagem;
 Todos os transportes mencionados no itinerário em autopullman com ar condicionado e assistência local; Todos os transportes mencionados no itinerário, em autopullman com ar condicionado e assistência local;
 7 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou de similar categoria incluindo o pequeno-almoço diário;

 Programa em regime de Pensão Completa l total de 14 refeições (7 almoços + 7 jantares) com particular destaque para:

Transporte em elétrico típico para jantar na localidade de Grinzing (Viena – Áustria);
Jantar no Palácio Kursalon seguido de concerto de música clássica (Viena – Áustria);
Jantar Buffet em Cruzeiro no Danúbio (Budapeste – Hungria);
Jantar Medieval no Restaurante Lancelot (Budapeste – Hungria);
Jantar de despedida no Restaurante ‘Callas’ (Budapeste – Hungria);
Jantar na cervejaria típica ‘Plzenska’ (Praga – República Checa);
Almoço cruzeiro no rio Vlatva (Praga – República Checa).
 Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local em português ou espanhol, incluindo entradas nos monumentos
mencionados no programa;
 Seguro de viagem;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível e taxas portuárias no montante de €135,10 - à data de 17.02.2016 - a atualizar e
reconfirmar na altura da emissão da documentação;
 Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA.

O Preço não inclui:
 Tudo o que não esteja mencionado como incluído de forma expressa; Bebidas às refeições;
 Gratificações a guias e motoristas; Despesas de caráter particular designados como extras.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a título de Despesas,
acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.

Inscrições reabertas até 24 de junho de 2016.
A 29 de junho informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos
participantes durante esta viagem.
Organização Técnica: TRYVEL Lda. | Av. Duque de Loulé, 72 – 3º, 1050-091 Lisboa | NIF: 510696678 |
RNAVT: 4018 | Reg. Comercial: 510696678 | Cap. Social: €30.00.

FICHA DE INSCRIÇÃOCapitais da Europa Central 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032220

