Praga - Polônia - Berlim
10 dias / 09 noites
a partir de
R$ 2.949

+9x de R$ 765
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Viva e respire a história conhecendo algumas das cidades mais belas da Europa. Esse incrível roteiro inclui Praga, Cracóvia, Varsóvia, Berlim e
muito mais!

Paises: Alemanha - Polônia - República Tcheca
Cidades: Berlim - Cracóvia - Varsóvia - Praga
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 26 de Abril a 11 de Outubro de 2022

Inclui
Traslado de chegada e saída;
Guia acompanhante em Espanhol (com conhecimentos em Português);

09 noites de hospedagem nos hotéis mencionados ou similares com café da manhã buffet;
Carregadores de mala nos hotéis;
Visitas panorâmicas conforme descritas no itinerário.

Roteiro
1º DIA: PRAGA
Chegada ao aeroporto, traslado ao hotel e acomodação.
2º DIA: PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã tour panorâmico a cidade, 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.
3º DIA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.
4º DIA: PRAGA – CRACÓVIA
Café da manhã e saída em ônibus para a Cracóvia, antiga capital da Polônia e sede do arcebispado, onde se destacam esplêndidos
monumentos que nos recordam o apogeu desta cidade milenar. Hospedam na Cracóvia.
5º 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.
6º DIA: CRACÓVIA – CZESTOCHOVA – VARSÓVIA

Café da manhã e saída para Czestochova, 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 imagen da “Virgem Negra“. Após a visita ao interior do convento,
continuação até Varsóvia. Hospedagem.
7º 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.
8º DIA: VARSÓVIA - BERLIM
Café da manhã e saída para Berlin. Hospedagem em Berlim.
9º 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
ofereceremos um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor forma de admirar est abonita cidade e seus belos edifícios e pontes.Tarde livre e
hospedagem.
10º DIA: BERLIM
Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto.

Hospedagens
Nome: Corinthia, | Cidade: Praga - 5 Estrelas
Nome: Radisson Centrum Hotel | Cidade: Cracóvia - 5 Estrelas
Nome: Radisson Collection Hotel | Cidade: Varsóvia - 5 Estrelas
Nome: Intercontinenta | Cidade: Berlim - 4 Estrelas

Saídas e Preços

Saídas de Praga em 2022
Abril: 26
Maio: 10, 24
Junho: 07, 21
Julho: 05, 19
Agosto: 02, 16, 30
Setembro: 13, 27
Outubro: 11
A partir de EUR 1.695 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de EUR 2.505 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)
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