
82 NORTRAVEL, Operador de Confiança

VIENA IMPERIAL E BRATISLAVA 
CIRCUITOS TUDO INCLUÍDO conforme itinerário
VIENA • BRATISLAVA 

5 DIAS 7 REFEIÇÕES

3 VISITAS 4 P. A. BUFFET

GUIA PRIVATIVO

BRATISLAVA VIENA

VIENA 
4

1º DIA LISBOA OU PORTO / VIENA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da 
partida para formalidades de embarque. Partida 
em voo regular TAP Air Portugal com destino a 
Viena. Chegada ao aeroporto e desembarque as-
sistido pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada 
ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Best 
Western Plus Amedia Wien **** ou similar. 
Jantar e alojamento. 

2º DIA VIENA / BRATISLAVA / VIENA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a Re-
pública da Eslováquia. Chegada a Bratislava, a sua 
capital, que a partir do rio Danúbio, se ergueu como 
a principal porta de entrada dos Cárpatos. O centro 
histórico dominado pelas cores rosa e pastel dos 
edifícios barrocos, convida-nos à sua descoberta, 
acompanhados pelo nosso guia local. Almoço em 
restaurante local. Em hora a combinar regresso a 
Viena. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA VIENA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça 
Albertina e da Ópera, faremos uma visita panorâ-
mica 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 e aos Museus de 
História de Arte e de Ciências Naturais. Prossegui-
mos a visita em autocarro pela avenida monumen-
tal Ringstrasse, passando pelo Parlamento, Câmara
Municipal e Igreja Votiva. Paramos para apreciar o 
colorido da curiosa obra arquitetónica de Hundert-
wasser. De seguida, subiremos ao Palácio Belvedere 
para apreciar a vista dos seus jardins e prossegui-
mos para a Karlsplatz, com a famosa Igreja de São 
Carlo Borromeo, o mais importante monumento 
barroco da cidade. Almoço em restaurante local. 
Restante tempo livre para visitas de gosto pessoal. 
Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA VIENA
Pequeno-almoço buffet no hotel. O Palácio de 
Schönbrunn imortalizado pelos seus mais famosos 
hóspedes, o Imperador Francisco José e sua ele-
gante esposa Sissi, é provavelmente um dos palá-
cios barrocos mais famosos da Europa. A visita do 

interior com áudio-guias incluídos, transporta-nos 
numa viagem pelo quotidiano da família imperial 
Austríaca no século XIX e aos anos trágicos do início 
do século XX. Almoço em restaurante local. Passar 
uma tarde livre numa cidade como Viena, e partilhar 
com os locais a lendária qualidade de vida vienense: 
assistir a um espetáculo de arte equestre no centro 
histórico, sentar-se numa cafetaria histórica ou per-
correr a pé ruas onde pairam no ar as presenças de 
Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, Strauss, Liszt, 
Brahms, Bruckner e tantos outros. Jantar e aloja-
mento no hotel.

5º DIA VIENA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar local-
mente, transporte ao aeroporto. Formalidades de 
embarque. Partida em voo regular da TAP Air Por-
tugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao 
aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

BRATISLAVAVIENA

ABRIL 27

MARÇO 1

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída 
de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço 
da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 
20 participantes participantes nas partidas não garantidas.).

PREÇO POR PESSOA
DATA DE PARTIDA DUPLO  INDIVID. CRIANÇA

27Abr + 31Out € 1.010 € 1.150
€760

1Dez + 1Mar19 € 1.110 € 1.210

SUPLEMENTOS Taxas de aviação saída do Porto € 25

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de 
bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Transporte em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde o aeroporto

de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 7 refeições (bebidas não incluí-

das);
• Guias locais selecionados nas visitas de Viena e Bratislava;
• Visitas orientadas pelo guia privativo no Palácio de Schönbrunn;
• Visitas e entradas conforme programa;
• Seguro Multiviagens – capital de €15.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa). 
* Seguros complementares pág.  122

O PREÇO INCLUIDATAS DE PARTIDA 2018 GARANTIDAS

DATAS DE PARTIDA 2019

OUTUBRO 31 DEZEMBRO 1

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO

• Visita do palácio de SCHÖNBRUNN.
• Visita do bairro com edifícios do arquiteto

Undertwasser.

Especial Mercados de Natal

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas




