As quatro Capitais da Europa Central
Viena, Budapeste, Bratislava e Praga
“ Menino Jesus de Praga ”
De 21 a 28 de Agosto de 2017
Programa elaborado para:

PARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Praça Marquês de Pombal Porto
Tel: 22 507 21 90 / Fax: 22 507 21 99
E-Mail: senhoraconceicao@gmail.com

21/08/2017 (Segunda-feira) - 1º Dia – MARQUÊS/PORTO/
VIENA
Em hora a determinar, transporte para o aeroporto.
Assistência nas formalidades de embarque e partida em avião
da TAP Portugal, com destino a Viena (via Lisboa). Chegada,
assistência. De tarde, visita ao Palácio Schönbrunn (onde
viveu Sissi, a Imperatriz da Áustria). No final, transporte para o hotel. Jantar e alojamento.
22/08/2017 (Terça-feira) – 2º Dia – VIENA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica em autocarro pela Avenida Monumental Ringstrasse, passando
pela La Opera, os Museus de História e Arte e de Ciências, o Parlamento, a Câmara Municipal e a Igreja Votiva,
paramos para apreciar o colorido da curiosa obra arquitectónica de Hundertwasser. Subiremos ao Palácio Belvedere
para apreciar a vista dos seus jardins e continuamos para a Karlzplatz, com a famosa Igreja de São Carlo Barromeo, o
mais importante monumento barroco da cidade. Almoço. De tarde, faremos uma visita panorâmica a pé com guia local,
passando pelos edifícios e praças que constituem o imponente conjunto do Hofburgo, Palácio - Residência de Inverno
da família Imperial, até à Praça dos Heróis, Calle Graben até à Catedral de Santo Estevão. Jantar e alojamento. À noite,
possibilidade de efectuar programa facultativo com concerto “ Viena by night – A Magia
da Música ”
23/08/2017 (Quarta-feira) – 3º Dia – VIENA/ BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel e viagem pela cidade medieval de Veszprem,
conhecida como a “ Cidade das Rainhas Húngaras ”. Continuação para o lago Balaton.
Visita panorâmica da Península de Tihany com a sua famosa Abadia de 1055
reconstruída no estilo barroco no século XVIII. Almoço. Prosseguimento da viagem para
Budapeste, junção de duas cidades – Buda e Peste, nas margens do rio Danúbio. Jantar
e alojamento no hotel.
24/08/2017 (Quinta-feira) – 4º Dia – BUDAPESTE
Pensão Completa. Dia inteiramente dedicado à visita da cidade. Budapeste, conhecida
por “ Pérola do Danúbio ”, dividida em duas partes: “ Buda ” – a parte histórica onde
se encontram as residências da alta sociedade e as embaixadas; e “Peste” – onde se
encontra a zona comercial e a maioria dos hotéis e restaurantes. Visitaremos alguns dos
mais significativos monumentos: o Bastião dos Pescadores, a Catedral de S. Matias, a Basílica de S. Estêvão, etc. Ao
final da tarte, magnifico passeio de barco pelo Danúbio, com jantar e espetáculo folclórico, onde terá uma vista
deslumbrante sobre Budapeste iluminada à noite.
25/08/2017 (Sexta-feira) – 5º Dia - BUDAPESTE / BRATISLAVA/ PRAGA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a República da Eslováquia. Chegada a Bratislava, a capital. Visita a
pé do centro histórico e almoço em restaurante local. De tarde, continuaremos para a Republica Checa e a sua capital,
Praga. Jantar e alojamento no hotel.
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26/08/2017 (Sábado) – 6º Dia – PRAGA
Pequeno-almoço buffet no hotel e visita a pé, com guia local, da “Cidade Dourada”, uma das mais belas e melhor
conservadas da Europa. Começamos pelo popular e muito venerado Menino de Jesus de Praga (possibilidade de
celebração da Eucaristia), continuando pelas Praças e ruelas da “Cidade Pequena”, chegamos à margem do rio Moldava
que atravessamos pela Ponte Carlos, autêntico museu a céu aberto que desemboca na “Cidade Velha”, por cuja rua
chegaremos a outro lugar mítico; a Praça Venceslau, na cidade nova, onde têm tido lugar manifestações de grande
significado para a história passada e presente do país. Terminamos com uma explicação da famosa Praça Velha e do
Relógio Astronómico-Astrológico que é um dos Ex-líbris da cidade. Almoço e continuação das visitas. No final, regresso
ao hotel. Jantar e alojamento. À noite, possibilidade de assistir ao famoso espectáculo “Lanterna Mágica de Praga”,
combinando as várias formas de expressão artística, desde o teatro à música, passando pelo vídeo e pelo ballet, numa
original simbiose cénica (opcional).
27/08/2017 (Domingo) – 7º Dia – PRAGA/ KUTNÁ HORA/ PRAGA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visitar Kutná Hora, situada a 65 km de
Praga, a antiga Cidade Real Mineira, classificada como património da Humanidade pela
UNESCO, figura com 300 obras protegidas entre os complexos monumentais de maior
importância em toda a República Checa. Surgiu de forma espontânea na segunda
metade do séc. XIII, numa localidade com exploração de minas de prata. A cidade, com
abundantes extracções minerais, evoluiu durante séculos e teve um importante papel
na vida política durante o reinado do Rei Wenceslao IV. Aqui foi eleito como rei checo,
Vladislav Jagelonský. Visita, da catedral de Santa Barbara, Patrona dos mineiros, da
Casa da Moeda, onde até 1547 se cunhou o grós checo, a Casa da Pedra em estilo
gótico, a Igreja de São João Nepomuceno. No final regresso a Praga. Almoço em
restaurante local. Tarde livre para actividades a gosto pessoal. Jantar e alojamento no
hotel.
28/08/2017 (Segunda-feira) – 8º Dia PRAGA/ KARLOVY VARY/
PRAGA/PORTO/MARQUÊS
Pequeno-almoço buffet no hotel e excursão de dia inteiro a Karlovy Vary, um dos Centros termais mais famosos da
Europa. Desde a época de Carlos IV que este local se tornou num famoso Balneário Termal devido às suas águas
minerais de temperaturas elevadas que oscilam entre os 30ºC e os 72ºC. A fonte mais conhecida atinge uma altura de 17
metros e possui outras 12 fontes, que permitem tratamentos para diversas doenças. Realizaremos uma visita pela
cidade admirando seus belos edifícios de finais do séc. XIX e seus balneários. A cidade tem uma atmosfera
romântica e muitas casas foram construídas em estilo Neo-Clássico,o Teatro em estilo Neo-Rococó, a Igreja de Santa
Maria Madalena, a Igreja Ortodoxa-Russa e também o belo edifício balneário do Imperador. Almoço e continuação
das visitas. Em Karlsbad, antigo nome alemão da cidade, encontraremos também a conhecida Fábrica de Cristal
“Moser” onde poderá comprar uma recordação da sua visita à República Checa. No final, transporte para o aeroporto.
Formalidades de embarque e partida em avião da TAP Portugal com destino ao Porto (via Lisboa). Chegada e transporte
para o Marquês.
FIM DA VIAGEM
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO:
Mínimo 42 Participantes……………………….€ 1 440,00
Mínimo 32 Participantes……………………….€ 1 565,00
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
- Passagem aérea em classe turística para o percurso indicado,
com direito ao transporte gratuito de 23 kg de bagagem por
pessoa (1 mala); - Pensão Completa (desde o jantar do 1.º dia
ao almoço do último dia); - Alojamento em hotéis de categoria
turística superior – 4*, em quartos duplos com banho
privativo; - Todas as visitas mencionadas no programa, em
autopullman de turismo com ar condicionado, ou a pé com guia
local a falar português ou espanhol, segundo disponibilidade; Assistência durante todo o circuito por um guia a falar
português ou espanhol, segundo disponibilidade; - Entradas:
Palácio Schonbrunn em Viena; Basílica de St. Estêvão em
Budapeste e castelo de praga, em Praga; - Passeio de barco no
RNAVT Nº 2445

Mínimo 22 Participantes……………………….€ 1 760,00
Suplemento para quarto Individual………….. € 270,00
Danúbio com jantar e espetáculo folclórico; - Taxas hoteleiras,
de turismo, serviços e IVA; - Assistência nas formalidades de
embarque; - Taxas aeroportuárias, de segurança e combustível;
- Seguro de Viagens; - Um saco ML.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
- Bebidas às refeições, refeições especiais ou não mencionadas,
bagageiros, entradas em Museus e Monumentos quando não
esteja explicito a visita do interior, extras de carácter pessoal e
tudo o que não esteja devidamente especificado no presente
programa.
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