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Capitais Imperiais com  
Concerto de Andrea Bocelli em Viena 17/11/23 

(novembro 2023) 
 

roteiro 
 
1º Dia – 14/11/23 - São Paulo / Viena 
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino à 
Viena. 

 
2º Dia – 16/11/23 - Viena 
Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e acomodação. Jantar de 
boas-vindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas 
incluídas. 
 
3º Dia – 17/11/23 - Viena 
Café da manhã e visita panorâmica percorrendo a Ringstrasse com os 
seus suntuosos monumentos como a Ópera, o Museu de Belas Artes e 
Ciências Naturais, monumento de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, 
Teatro Nacional e Palácio Imperial Hofburg. Visitaremos também os jardins 
do Belvedere, palácio veraneio do príncipe Eugênio de Saboya, com uma 
vista magnífica da cidade, imortalizada por Canaletto em suas pinturas de 
Viena. Em seguida caminharemos pelo centro antigo de Viena passando 
pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a 
Praça dos Heróis, onde está o Palácio Imperial. O passeio terminará com a 
visita ao interior da Catedral de Santo Estevão. Tarde livre. Traslado para 
o concerto de Andrea Bocelli e retorno. Hospedagem em Viena. 
 
4º Dia – 18/11/23 - Viena 
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. 
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5º Dia – 19/11/23 - Viena / Budapeste 
Café da manhã e saída em ônibus para a Hungria, chegando ao meio-dia 
em Budapeste. À tarde, visita panorâmica na cidade de Budapeste, a 
pérola às margens do Danúbio que está dividida em duas partes: “Buda” 
onde se encontra o lado antigo da cidade, as residências da alta 
sociedade e as embaixadas e “Pest”, onde está o centro de comércio com 
todos os hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes para 
visitar são: o Bastião dos Pescadores e a Igreja de Matias. Hospedagem 
em Budapeste. 
 
6º Dia – 20/11/23 - Budapeste 
Café da manhã e caminhada pela rua de pedestres ao edifício do Grande 
Mercado, que oferece a maior e mais rica seleção de verduras e frutas 
frescas, e artesanato típico com produtos famosos da Hungria, como as 
pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Acomodação. 
 
7º Dia – 21/11/23 - Budapeste / Bratislava / Praga 
Café da manhã e saída para Praga passando por Bratislava, capital da 
Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo. 
Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, faremos um breve 
passeio percorrendo o caminho que nos tempos medievais os reis faziam 
após a coroação na Catedral de São Vito. Oportunidade para apreciar as 
mais belas vistas da cidade e conhecer os núcleos mais antigos de Praga. 
 
8º Dia – 22/11/23 - Praga 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos 
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça 
Venceslau, o Teatro Nacional, e 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. 
 
9º Dia – 23/11/23 - Praga 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Praga. 
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10º Dia – 24/11/23 - Praga / São Paulo 
Café da manhã e traslado para o aeroporto para embarque retornando a 
São Paulo. 
 
11º Dia – 25/11/23 - São Paulo 
Desembarque em São Paulo e fim de nossos serviços. 
 

voos confirmados: 
aeroporto de  

partida 
horário de 

partida 
aeroporto de 

chegada 
horário de 
chegada 

São Paulo-Guarulhos 15/11/23-15h40 Madri 16/11/23-06h00 

Madri 16/11/23-08h40 Viena 16/11/23-11h40 

 

Praga 24/11/23-15h45 Madri 24/11/23-18h50 

Madri 24/11/23-23h55 São Paulo-Guarulhos 25/11/23-07h05 

 
 

hotéis previstos: 
cidade hotel noites 

Viena Austria Trend Savoyen ou similar 3 

Budapeste Radisson Blu Beke ou similar 2 

Praga Grandium ou similar 3 
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inclui: 
• Passagem aérea ida e volta em classe econômica; 
• Taxas de embarque; 
• 8 noites de hospedagem com café da manhã; 
• 1 jantar de boas-vindas no restaurante Marchfelderhof com bebidas 

incluídas; 
• Circuito em transporte turístico com ar-condicionado; 

• Seguro-viagem obrigatório com a cobertura acima de 30 mil euros - 
acima de 75 anos ou estrangeiro, consultar acréscimos e cobertura; 

• Guia acompanhante em português; 

• Passeios e traslados conforme mencionados no programa; 

• Ingresso (não reembolsável) para o concerto de Andrea Bocelli dia 
17/11/23, em Viena, na Arena Wiener Stadthalle - Halle D; 

• Maleteiros nos hotéis. 

 
 

não inclui: 
• Refeições não citadas no roteiro; 
• Gorjetas; 
• Excesso de bagagem; 
• Serviços extras de ordem pessoal; 
• Nenhum outro item que não conste como incluído.  

 

valores & pagamentos: 
 
Valor total por pessoa em USD: 
Em apartamento Duplo…....….: US$ 3.313,00 
Suplemento Single...................: US$   758,00 
 
Forma de Pagamento: 
Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX  
Em até 10x sem juros no cartão de crédito. 
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resumo 
• Data: 15 a 25 de novembro de 2023 

• Cidade de saída:  São Paulo 

• Quantidade de noites: 8 

• Tipo de viagem: memorial por você 
 
***Valores referenciados em dezembro/2022 e sujeitos a alterações.  
Ao reservar consulte a equipe memorial para saber mais sobre condições 
e disponibilidade. 

*** Reserva sujeita a disponibilidade de lugares. 

*** Em caso de variação cambial abrupta, os valores estarão sujeitos a 
acréscimo na última parcela. 

Lembramos que a documentação de viagem é de responsabilidade dos 
passageiros em providenciar e verificar dados e validades, e devem ser 
reconfirmadas junto aos Consulados e Cia. Aérea. 

 


