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BERLIMPRAGA

PRAGA E BERLIM
CIRCUITOS TUDO INCLUÍDO conforme itinerário

PRAGA • BERLIM 

5 DIAS 7 REFEIÇÕES

2 VISITAS 4 P. A. BUFFET

• 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 em: Praga e Berlim;
• Visitas e entradas conforme programa;
• Seguro Multiviagens – capital de €15.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 155 (saída de Lisboa). 
* Seguros complementares pág. 122

O PREÇO INCLUIDATAS DE PARTIDA 2018

DATAS DE PARTIDA 2019

GUIA PRIVATIVO

PRAGA BERLIM
2 2

1º DIA LISBOA OU PORTO / PRAGA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da 
partida para formalidades de embarque. Partida em 
voo regular TAP Air Portugal com destino a Praga. 
Chegada ao aeroporto e desembarque assistido 
pelo guia privativo de língua portuguesa que acom-
panha toda a viagem do aeroporto de chegada ao 
aeroporto de partida. Transporte ao hotel. Jantar 
e alojamento no Hotel Clarion Congress **** 
ou similar.

2º DIA PRAGA
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica, com 
guia local, da “Cidade das Cem Torre”, uma das me-
lhores conservadas da Europa. A visita, quase toda 
a pé, tem início no bairro do Castelo, continuando-
-se com o muito venerado Menino Jesus de Praga.
Continuamos pela célebre Ponte Carlos, autêntica
galeria ao ar livre e que evoca a figura do mais di-
leto filho da cidade, o Imperador Carlos IV. Finda a
travessia do rio Moldava, entramos na Cidade Velha

que percorremos pelas suas encantadoras praças 
e ruelas, terminando o passeio guiado na mais fa-
mosa praça da cidade, a Praça Velha, com o relógio 
astronómico, seu ex-libris. Almoço em restaurante 
local. Tarde livre para atividades a gosto pessoal. 
Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA PRAGA / BERLIM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para 
atividades de gosto pessoal. Almoço no hotel. Em 
hora a combinar localmente, transporte do hotel 
para a estacão de comboios. Partida com destino a 
Berlim. Chegada e transporte ao Hotel H4 Berlin 
Alexanderplatz **** ou similar. Jantar e aloja-
mento.

4º DIA BERLIM
Pequeno-almoço buffet. De manhã, com o nosso 
guia local, damos início a visita panorâmica da ca-
pital da República Federal da Alemanha, símbolo da 
Guerra Fria que, até 1989 ficou dividida pelo muro 
“a vergonha” entre a parte dominada pela URSS, a 
leste, e a pertencente a RFA, a oeste. Destaque para 
a movimentada avenida Kurfurstendam, o Reichs-
tag, a Porta de Brandenburgo, a zona monumental 

da avenida Unter den Linden, a Alexanderplatz e 
o quarteirão Tiergarten. Almoço em restaurante

PRAGA

BERLIM

MARÇO 28

MARÇO 1

PREÇO POR PESSOA
DATA DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇA
28Mar + 3Out + 
1Mar19 € 1.065 € 1.250 €855

5Dez €1.005 € 1.205 €875

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 155 (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 nas 
partidas não garantidas)

SUPLEMENTOS Taxas de aviação saída do Porto € 25

OUTUBRO 3 DEZEMBRO 5

Especial Mercados de Natal

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

local. Tarde livre para atividades de gosto pessoal, 
e apreciar o extraordinário património cultural da 
cidade. Em Berlim você encontra os mais variados 
tipos de museus, desde os mais tradicionais aos 
mais inusitados e excêntricos, opções não irão fal-
tar, afinal em Berlim existem mais de 150 museus. 
Os mais importantes situam-se na ilha dos museus 
em Berlim, declarada Património da Humanidade 
pela UNESCO em 1999, e o coração da paisagem de 
museus de Berlim e o maior projeto cultural de in-
vestimento da Europa. Na ilha do rio Spree, os cinco 
museus de nível mundial, construídos em forma de 
templos, abrigam tesouros de 6000 anos da histó-
ria da humanidade. Jantar e alojamento no hotel. 

5º DIA BERLIM / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar 
transporte ao aeroporto, assistência nas formali-
dades de embarque e partida em voo regular TAP 
Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. FIM DA 
VIAGEM

NOTA: Devido ao horário de chegada do voo da TAP a Praga, o jantar do primeiro 
dia foi cancelado e deduzido o valor no preço final.

*

*




