
 

CRUZEIRO PELO  

RIO DANÚBIO 
E AS PÉROLAS DA REPÚBLICA TCHECA  

06 DE JUNHO DE 2023 

• Uma viagem de excelente relação custo x benefício, destacando cruzeiro de 6 noites navegando pelas águas da Áustria, Eslováquia 
e Hungria a bordo do confortável M/S Crucestar. Todas as refeições e pacote de bebidas incluídos*. 
 

• Exclusivo! A República Tcheca em destaque, com 3 noites na capital Praga, a "Mãe de Todas as Cidades", e 2 noites em Cesky 
Krumlov, pequena cidade medieval que é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 

 
• Em Viena, a capital austríaca, city tour e visita ao magnífico Palácio de Schonbrunn, antiga residência de verão dos imperadores 

austro-húngaros, construído para superar em luxo e beleza o Palácio de Versalhes.  
 

• Visitas guiadas da Bratislava, capital da Eslováquia, da icônica Abadia de Melk, e de Budapeste, a belíssima capital húngara. E mais: 
paradas com tempo livre para desfrutar de Durnstein e Esztergom. 

 
• Para conhecer mais e melhor! Um maravilhoso itinerário revelando povos, culturas, tradições e rico patrimônio histórico com 

acompanhamento de guia brasileiro. 
 
 
 
 



6 DE JUNHO DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
BRASIL 
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos para embarque em voo com conexão com destino a 
Praga. 
 

 
 
7 DE JUNHO DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
PRAGA 
Chegada em Praga, capital da República Tcheca, encantadora cidade repleta de história e 
cultura. Hospedagem no Hotel K+K Fenix Praga (ou similar). 
 

 
 
8 DE JUNHO DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
PRAGA  
Saída pela manhã. Desde a Colina de Hradcany, marco da fundação de Praga, abre-se 
impressionante vista desta cidade que tem mais igrejas que Roma e mais sinagogas que 
Jerusalém. Visita guiada do imponente Castelo de Praga, com o famoso Beco do Ouro e a 
Catedral de São Vito. Passagem pela Igreja de Nossa Senhora da Vitória, que abriga a famosa 
imagem do Menino Jesus de Praga, e travessia da Ponte Carlos, que ladeada por dezenas de 
esculturas é considerada a mais bonita em todo o mundo. Chegada a Staroměstské náměstí, a 
Praça da Cidade Velha, notável pelas torres góticas do prédio da Prefeitura - que mais parecem 
querer rasgar os céus - e Relógio Astronômico, que proporciona um pequeno espetáculo a cada 
hora.  
 
 9 DE JUNHO DE 2023 – SEXTA-FEIRA 
PRAGA 
Café da manhã e dia livre na "Mãe de Todas as Cidades"- tombada pela UNESCO como 
Patrimônio da Humanidade. Uma das mais lindas cidades do planeta, Praga é a única capital 
européia que jamais foi destruída por guerras ou tragédias naturais, caracterizando-se pela 
grande diversidade de estilos arquitetônicos preservados em suas ruas, desde antigas 
construções medievais até a magnífica arquitetura Art-Deco e Art-Nouveau do início do século 
XX. Aproveite para percorrer o Josefov, mais antigo bairro judeu em toda Europa, e o misterioso 
Bairro do Castelo, em cujos arcos funcionam charmosos restaurantes. Outras opções são 

PARTE TERRESTRE + PARTE FLUVIAL + PARTE AÉREA 
em Classe Econômica 

 
CATEGORIA 

CABINE STANDARD - DECK INTERMEDIÁRIO 
PREÇO POR PESSOA EM ACOMODAÇÃO DUPLA 

EUR 4.770 
SUPLEMENTO ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL 

EUR 2.120 
 

CATEGORIA 
CABINE DELUXE - DECK INTERMEDIÁRIO  

PREÇO POR PESSOA EM ACOMODAÇÃO DUPLA 
EUR 4.990 

SUPLEMENTO ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL 
EUR 2.640 

 
CATEGORIA 

CABINE DELUXE - DECK SUPERIOR  
PREÇO POR PESSOA EM ACOMODAÇÃO DUPLA 

EUR 5.260 
SUPLEMENTO ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL 

EUR 2.905 
 

TAXAS PORTUÁRIAS E DE SERVIÇO 
  AEROPORTUÁRIAS - EUR 160 

PORTUÁRIAS - EUR 45 
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – INCLUÍDO 

 
HOTELARIA 

• 03 noites no Hotel K+K Fenix (ou similar), em Praga, 
com café da manhã; 

•  02 noites no Hotel Bellevue (ou similar), em Cesky 
Krumlov, com café da manhã; 

•  06 noites no MS Crucestar, em navegação pelo Rio 
Danúbio, com sistema de pensão completa; 

•  01 noite no hotel InterContinental Wien (ou similar), 
em Viena, com café da manhã; 

 
PARTE AÉREA INCLUÍDA 

LH   507 
06 JUN  SÃO PAULO / FRANKFURT  18:15  10:50 

LH 1396 
07 JUN FRANKFURT / PRAGA   12:15   13:15 

OS   217 
19 JUN VIENA / FRANKFURT   18:15   19:45 

LH   506 
19 JUN FRANKFURT / SÃO PAULO 22:05  04:55   

 
 



comprar os finíssimos cristais tchecos, assistir ao pôr-do-sol caminhando pela Ponte de Carlos 
e, à noite, desfrutar de espetáculos nos Clubes de Jazz, Teatros de Marionetes – os mais famosos 
do mundo - ou Teatros da Lanterna Mágica, marca registrada da cidade. 
 
10 DE JUNHO DE 2023 – SÁBADO 
PRAGA – KUTNÁ HORA – CESKY KRUMLOV   
Saída com destino à Kutná Hora, pequena e linda jóia tcheca que nasceu no século XII, época da 
descoberta de minas de prata na região, e se tornou fonte de 1/3 de toda a prata da Europa. 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, a cidade foi residência de reis, e é notável por suas 
bucólicas ruelas, prédios maravilhosos e duas catedrais fantásticas, além de igrejas e capelas 
entre os quais se destaca o Ossário de Sedlec. Na pequena capela dos ossos, milhares de 
esqueletos foram transformados em lustres, candelabros e outros objetos decorativos, e até o 
altar é adornado com ossos! Percurso rodoviário até a apaixonante a medieval Cesky Krumlov. 
Hospedagem no Hotel Bellevue (ou similar). Um privilégio para nosso grupo passar duas noites 
em meio a um cenário que parece extraído de um conto de fadas! 
 

  
 
11 DE JUNHO DE 2023 – DOMINGO 
CESKY KRUMLOV 
Lindamente emoldurada pelo Rio Vitava e pontilhada por lindas construções renascentistas, 
Cesky Krumlov, antiga capital da região de Rosenberg, berço da nobreza mais rica e influente 
do República Tcheca, é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Nossa caminhada guiada pela 
cidade velha, com destaque para visita do icônico Castelo Krumlovsky Zámek, é como embarcar 
em uma viagem no tempo. Tarde livre.  
 
12 DE JUNHO DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
CESKY KRUMLOV – CASTELO DE HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – CESKE BUDEJOVICE – VIENA   
Café da manhã no hotel e saída para visita do Castelo de Hluboká, jóia neogótica muitas vezes 
classificada como a mais bela construção do gênero em todo país. Com 140 salas e 11 torres, 
“um pedaço da Inglaterra dos Windsor na Boêmia do Sul”. Na sequência, chegada a České 
Budějovice, fundada na metade do século XII como Cidade Real. O conjunto de belos exemplares 
da arquitetura gótica, renascentista e barroca, com destaque para as elegantes casas 
burguesas em torno da Praça Central - uma das maiores em toda Europa -, dá forma a um 
cenário arrebatador. A partir das 16 horas, hospedagem no MS Crucestar, nosso endereço pelas 
próximas seis noites. Sistema de pensão completa e bebidas incluídas. 
  
13 DE JUNHO DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
VIENA 
City Tour pela mesma Viena que, situada às margens do Danúbio, inspirou compositores como 
Mozart, Strauss e Schubert. Trafegando pela Ringstrasse, anel que circunda a cidade mais 
monumental do continente, passagem pelas imponentes construções da Ópera de Viena, 

FORMA DE PAGAMENTO: 
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão 
de crédito. Taxas pagas junto da entrada.  
 
OS PREÇOS INCLUEM 
• Bilhetes Aéreos Internacionais para os trechos (1) 

São Paulo / Praga e (2) Viena / São Paulo em classe 
econômica; 

• Acomodação em apartamento/cabine dupla (ou 
individual, com acréscimo) com café da manhã 
diário; 

• Durante o Cruzeiro, Sistema de Pensão completa 
(café, almoço e jantar); 

• Todas as refeições mencionadas no programa; 
• Taxas de entrada e ingressos mencionados no 

programa; 
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante as 

partes terrestre e fluvial da viagem;  
• Passeios com guia falando português, espanhol ou 

inglês. Sempre que necessário - e permitido - o Guia 
Brasileiro fará a tradução; 

• Serviço de maleteiro nos hotéis em que o mesmo é 
disponibilizado (1 mala por pessoa); 

• Seguro de Viagem e Cancelamento affinity 60 e 60 
Sênior de acordo com a idade do cliente com 
cobertura até 60.000, cobertura para cancelamento 
de viagem (conforme condições ), coberturas são 
expressas em dólar (**A opção pelo Seguro é 
facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de 
não adquirir este Seguro – cujas respectivas 
coberturas e condições estão expressamente 
previstas no pacote de viagem. O cliente poderá 
optar, caso seja do seu interesse, por adquirir plano 
com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, 
nos consultar previamente sobre a possibilidade e 
respectivas condições. 

• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos 
privativos; 

 
IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados 
incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos 
voos recomendados para o grupo. Passageiros que 
optarem por outros voos não terão direito a traslados, 
que poderão ser adquiridos separadamente. 
 
OS PREÇOS NÃO INCLUEM 
• Vistos de Turismo para portadores de passaportes 

emitidos por países para os quais visto(s) turístico(s) 
se façam necessários, nem serviço de despachante. 
Para este programa, portadores de passaporte 



Prefeitura, Parlamento, Museu de História Natural e Palácio de Hofburg, residência de inverno 
da família imperial. Veremos ainda a badalada Rua Graben Stephansplatz e a impressionante 
Catedral Gótica de Stephandsdom, sede do Arcebispado. Na capital austríaca, não deixe de 
passear pelo Kärntenstrasse - calçadão que é o centro da vida comercial vienense - e visitar o 
tradicional Café Demel, o preferido dos Imperadores. À noite, nossa dica é assistir a uma ópera 
ou concerto dos maiores compositores do país: Mozart e Strauss. 
 

 
 
14 DE JUNHO DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
DURNSTEIN – ABADIA DE MELK 
Pela manhã, tempo livre para uma agradável caminhada de exploração pelas ruelas da pitoresca 
Durnstein. Para apreciar bela vista panorâmica, na qual se destaca a torre barroca da Stift 
Durnstein, a dica é subir até as ruínas onde Ricardo Coração de Leão, Rei da Inglaterra, foi 
mantido prisioneiro por 14 meses, entre 1192 e 1994, pelo Rei Leopoldo V, da Áustria. À tarde, 
visita à icônica Abadia de Melk que, no alto de um paredão rochoso sobre o Danubio, é um dos 
principais cartões postais da região.  
 

  
 
15 DE JUNHO DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
BRATISLAVA 
Café da manhã no barco. Passeio pela capital da Eslováquia, localizada muito próxima às 
fronteiras com Hungria e Áustria. Caminhando pela cidade antiga – Stary Mesto – teremos a 
oportunidade de admirar os prédios do Teatro Nacional, Catedral de São Martin, Praça 
Franciscana e o Portão de Michalska – o único remanescente da antiga cidade fortificada. Quem 
subir a Colina do Castelo terá, como recompensa, bela 
vista panorâmica de toda a região.  

brasileiro não necessitam de visto para República 
Tcheca, Áustria, Eslováquia e Hungria. Portadores de 
passaportes emitidos por outros países, favor 
consultar. 

• Refeições não mencionadas no programa; 
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa; 
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas 

públicas e/ou privadas sempre que necessária; 
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, 

souvenires, lavanderia, gorjetas etc; 
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como 

cancelamento de voos e barcos, doença, acidentes, 
bloqueios de estradas, intempéries, pandemias, etc; 

• Gorjetas para os guias e motoristas; 
• Gorjetas para a tripulação do M/S Crucestar (9 EUR 

por dia, por pessoa, serão incluídos na conta final a 
bordo); 

• Excursões, passeios, visitas e espetáculos 
OPCIONAIS que constem ou não no programa e 
sejam oferecidos pelos guias durante a viagem; 

• Exames PCR ou outros exames que sejam exigidos 
pelas autoridades competentes, atrações ou 
prestadores de serviços. 

• Qualquer item não expressamente mencionado 
como incluso. 
 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
• A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 

20% do valor da Parte Terrestre+Marítima+Aérea; 
• A menos de 30 dias do início da excursão; retenção 

de percentuais superiores aos acima referidos, 
desde que correspondentes a gastos efetivamente 
efetuados em decorrência da desistência do usuário 

 
16 DE JUNHO DE 2023 – SEXTA-FEIRA 
BUDAPESTE  
Café da manhã no hotel. Dia dedicado à belíssima Budapeste, emoldurada e dividida em duas partes pelo Danúbio, aqui chamado de “Duna”: a oeste, os 
morros de Buda; a leste, a planura de Pest. Passeio panorâmico. Em Buda veremos a histórica Colina do Castelo, o Bastião dos Pescadores, a Ponte das 
Correntes, a Igreja de Matias e o Castelo de Buda. Em Pest, o imponente Parlamento Nacional, Avenida Andrássy e a Praça dos Heróis, com esculturas 
retratando diversas fases da história húngara. Tarde livre. Sugerimos passeio a pé pelo centro de Budapeste, com destaque para a elegante região da rua 
comercial de Vaci Utca e o frenético Mercado Central. Aproveite para provar um tradicional doce húngaro na famosa Confeitaria Gerbot. 



17 DE JUNHO DE  2023 – SÁBADO 
ESZTERGOM 
Chegada em Esztergom, café da manhã no barco e tempo livre nesta pitoresca cidade, primeira capital da Hungria, terra natal do primeiro rei do país, Santo 
Estevão. Não perca a oportunidade de conhecer o interior da impressionante Basílica, cuja cúpula se destaca muito acima de todas as outras construções. 
À tarde navegação até Viena. 
 

 
 
18 DE JUNHO DE 2023 – DOMINGO 
VIENA 
Café da manhã no barco e saída para visita ao magnífico Palácio de Schonbrunn, antiga residência de verão dos imperadores austro-húngaros, construído 
para superar em luxo e beleza o Palácio de Versalhes, na França. Hospedagem no Hotel InterContinental Wien (ou similar) e restante do dia livre. 
 
19 DE JUNHO DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
VIENA 
Café da manhã no hotel. Às 11 horas os apartamentos devem ser desocupados. Em horário oportuno, saída para o Aeroporto de Viena para embarque em 
voo com destino ao Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIGURAÇÃO DAS CABINES  

     

 Cabine STANDARD                Banheiro                               Cabine DELUXE  

 
 
 
 


