LESTE EUROPEU
ÁUSTRIA / ESLOVAQUIA / HUNGRIA / REPUBLICA THECA /
POLONIA / ALEMANHA / HOLANDA
Viena / Bratislava / Budapeste / Praga / Cracóvia / Czestochowa / Varsóvia / Poznan /
Berlim / Erfurt / Frankfurt / St. Goar / Cruzeiro no Reno / Boppard / Amsterdã

05 a 23 de setembro de 2022

Programação:
(05/09 – Segunda-feira) NATAL / RECIFE / LISBOA: Às 15h00 apresentação do grupo na Praça
Cívica para viagem com destino ao Aeroporto Internacional dos Guararapes para embarque às 22h20
no voo TAP TP 12 com destino à Lisboa – Portugal. Pernoite a bordo
1° DIA (06/09 – Terça-feira) LISBOA / VIENA: Previsão de chegada às 09h45. Tempo em conexão e
reembarque às 14h40 no voo TAP TP 1274 com destino à Viena – Áustria. Previsão de chegada às
19h05. Recepção, tramites de imigração e traslado ao Hotel onde faremos acomodação em aptos
duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
2° DIA (07/09 – Quarta-feira) VIENA: Após café da manhã, saída para visita panorâmica passando
pela famosa Ringstrasse, avenida que circunda a cidade de Viena. Passaremos também pela Ópera,
pelo Museu de Belas Artes, pelo Parlamento, pela Universidade, pelo Palácio de Belvedere e pelo
Prater. Continuaremos a visita com um passeio a pé pelo centro histórico de Viena que terminará na
Catedral de Santo Estevão. Pernoite.
3° DIA (08/09 – Quinta-feira) VIENA / BRATISLAVA / BUDAPESTE: Após o café da Manhã, saída
em direção a Bratislava - Eslováquia. Chegada e inicio do tour histórico na capital eslovaca, antiga
Presburgo, uma das cidades do Império austro-húngaro. Continuação da viagem até Budapeste Hungria. Pernoite.
4° DIA (09/09 – Sexta-feira) BUDAPESTE: Café da manhã. Início da visita panorâmica percorrendo
as zonas de Buda e Peste, o Bastião dos pescadores, a Praça dos Heróis com a sua colunata e
Avenida Andrassy, denominada patrimônio da humanidade. Visitaremos também a basílica de Santo
Estevão, a maior igreja da Hungria. Pernoite
5° DIA (10/09 - Sábado) BUDAPESTE: Dia livre para atividades independentes. Sugerimos ao grupo
realizar um Mini-cruzeiro (opcional, não incluso no pacote) pelo Rio Danúbio. Retorno ao hotel após
passeio. Pernoite
6° DIA (11/09 - Domingo) BUDAPESTE / PRAGA: Após o café da manhã, iniciaremos a viagem até
Praga – capital da República Tcheca. Visita panorâmica (dependendo da época do ano)
destacando a Torre da Pólvora, a Wenceslau Square, a prefeitura com a sua torre e o seu famoso
relógio astronômico, o bairro judeu e a ponte D. Carlos. Pernoite
7° DIA (12/09 – Segunda-feira) PRAGA: Após o café da manhã, saída para conhecermos a cidade
passando pelo Bairro de Malastrana, onde visitaremos o Menino Jesus de Praga, a catedral de São
Vito e o castelo de Praga situado na Colina de Hradcany, de onde teremos uma magnífica vista sobre
a cidade. Pernoite
8° DIA (13/09 – Terça-feira) PRAGA / CRACÓVIA: Após o café da manhã, saída em viagem com
destino à Cracóvia – Polónia. Manhã em viagem com previsão de chegada ás 13h00 para fazermos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite

9° DIA (14/09 – Quarta-feira) CRACOVIA: Após o café da manhã, saída para visita ao Campo do
Concentração de Auschiwitz e as Minas de Sal de Wieliczka. Retorno ao hotel em Cracóvia após
passeio. Pernoite
10° DIA (15/09 – Quinta-feira) CRACÓVIA / CZESTOCHOWA / VARSÓVIA:
Após o café da manhã, faremos visita panorâmica à Cidade de Cracóvia onde destacamos: O Castelo
de Cracóvia, Igrejas medievais, cidade velha, Mercado Tradicional e o gueto Judeu. Às 12h00 acerto
de extras e saída com destino à CZESTOCHOWA para visitarmos a Virgem Negra de Todos os
Polacos – visitada por milhões de pessoas. Continuaremos viagem até à Varsóvia onde faremos
acomodação em patos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
11° DIA (16/09 – Sexta-feira) VARSÓVIA: Café da manhã. Saída para visita panorâmica da cidade
destacando os principais monumentos e qualidades dos mesmos, especialmente os que se
encontram localizados no percurso real. Tarde livre propomos visita opcional: Castelo Real, Palácio
Wilanow ou a Zelazowa Wola, poderá visitar o museu dedicado a Chopin.
12º DIA (17/09 - Sábado) VARSOVIA / POZNAN / BERLIM: Após café da manhã, saída até Poznan,
tour de orientação a uma das cidades mais antigas da Polônia. O centro turístico da cidade é a Praça
Velha com inúmeros monumentos e museus. A Prefeitura renascentista, com belas galerias abriga o
Museu de História da Cidade, etc. Continuaremos viagem até Berlim – Alemanha onde faremos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
13° DIA (18/09 – Domingo) BERLIM: Café da manhã. Saída para visita panorâmica destacando a
porta de Brademburgo, o reichstag (sede do parlamento alemão), a igreja memorial Kaiser, a
Alexander Platz, o Muro de Berlim entre outras atrações. Faremos também um passeio pelo bairro de
St. Nicholas. Retorno ao hotel a combinar. Pernoite.
14° DIA (19/09 – Segunda-feira) BERLIM / ERFURT / FRANKFURT: Após o café da manhã, saída
até Erfurt onde efetuaremos o tour histórico desta cidade medieval. Continuação até Frankfurt onde
visitaremos à Praça Rommer. Pernoite
15° DIA (20/09 – Terça-feira) FRANKFURT / ST. GOAR / CRUZEIRO NO RENO / BOPPARD /
AMSTERDÃ - Café da Manhã. Saída em direção a ST. Goar onde passearemos pelas suas ruas
medievais e embarcaremos num cruzeiro pelo Rio Reno onde podemos admirar o Rochedo Loreley e
diversos e vinhas nas encostas do Rio Reno. Desembarque em Boppard para seguirmos viagem até
Amsterdã - Holanda. Acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
16° DIA (21/09 – Quarta-feira) AMSTERDÃ: Após o café da manhã, visita panorâmica com parada
no moinho de Rembrandt. Prosseguiremos a visita pela praça dos museus, pelo Grande Canal
Amstel, pela Praça Damm, pelo Bairro Judeu e Mercado das Flores. Faremos também um passeio
pelo centro histórico. Pernoite.
17° DIA (22/09 – Quinta-feira) AMSTERDÃ: Após o café da manhã, faremos tour a Marken e
Volendam, típicas aldeias piscatórias que ainda hoje conservam toda a sua tipicidade. Retorno ao
hotel no final da tarde. Pernoite
18° DIA (23/09 – Sexta-feira): Às 04h00 acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto
Internacional de Amsterdã para embarque às 07h00 no voo TAP TP 669 com destino à Lisboa –
Portugal. Previsão de chegada às 09h00. Tempo em conexão e reembarque às 17h10 no voo TAP
TP 11 com destino à Recife – Brasil. Previsão de chegada às 16h10. Após desembarque, seguiremos
viagem com retorno à Natal (RN). FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 16 noites de hospedagem nos
Hotéis com café da manhã;
 Traslados de chegada e saída
conforme o programa;
 Visitas panorâmicas com guia local
conforme programa;
 Cruzeiro no Reno;
 Seguro viagem;
 Bolsa de viagem Avellar Tour.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições
e
passeios
não
mencionados no programa
Qualquer serviço não mencionado
acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
 U$ 1.850,00 (Um mil e Oitocentos e Cinquenta dólares) parcelado em até 05 vezes nos
cartões visa e Máster.
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 18.500,00
 Cartão de crédito: 10X nos cartões Visa, Master e Hiper;
 Cheque: 10X cheques de R$ 1.850,00
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 6 meses após o retorno da viagem) ou IDENTIDADE VÁLIDA
COM MENOS DE 10 ANOS
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), em “muito bom” estado, com
menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou com plástico aberto. Não vale CREA, OAB,
EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto 3×4 do
menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em cartório. (2 vias). Caso
o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum responsável viajando com o mesmo.
NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores.
DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro.
A Avellar Tour poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição de meios de
transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da viagem e/ou segurança do
grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de vôos), que gerem atrasos ou mudanças
necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem, não darão direito a descontos proporcionais ou
indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e elaborado antecipadamente dentro de situações normais de clima,
tráfego e política e mecânica. Os horários são orientativos e sujeitos a alterações.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com /
E-mail: avellartour@ig.com.br

