
1° Dia - 1/Junho: Brasil - Budapeste (Hungria) 
 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para 
embarque com destino a Budapeste. 

2° Dia - 2/Junho: Budapeste 
 
Chegada a Budapeste, a deslumbrante capital da Hungria. Traslado 
do aeroporto de Budapeste até o hotel. Restante da tarde e noite 
livre para desfrutar dessa cidade encantadora.  Um bom passeio é 
caminhar por Vaci Ucta, rua de pedestres com belos prédios 
modernistas e visitar o famoso Café Gerbaud, parada obrigatória 
para um delicioso chá com doces húngaros. 
  
3° Dia - 3/Junho: Budapeste 

Visita panorâmica à deslumbrante capital húngara que é a fusão das 
cidades de Buda e Peste, separadas pelo Rio Danúbio e interligadas 
por uma dezena de lindíssimas pontes. Conheceremos a Praça 
Kossuth, Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias, a Catedral de 
Santo Estevão, a Ópera, o Parlamento, a Cidadela, além de outros 
pontos turísticos interessantes desta linda cidade. A noite de forma 
opcional, poderemos defrutar de um passeio de barco pelo rio 
Danúbio onde será possível apreciar os principais monumentos da 
cidade iluminados. 

4° Dia - 4/Junho: Budapeste - Bratislava - Viena 

Saída para a bela e romântica Viena. No caminho, visitaremos 
Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos o imponente 
Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio Presidencial e 
o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés.
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Finalizada a visita, continuaremos em direção a Viena. Chegada a 
Viena e acomodação no hotel. Restante do tempo livre para já 
começarmos a explorar esta belíssima cidade. 

5° Dia - 5/Junho: Viena 

Visita panorâmica à cidade, capital musical da Europa, conhecendo a 
Ópera do Estado, a Catedral de Santo Estevão, o Palácio Imperial de 
Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio 
Belvedere e Schönbrunn (visita interna ). Tarde livre para caminhar 
pela movimentada rua de pedestres KärntnerStrasse e se deliciar nos 
famosos cafés da cidade. A noite, opcionalmente, poderemos assistir 
um concerto de música, já que Viena é mundialmente conhecida 
como a “Capital da Música Clássica”. 
 
6° Dia - 6/Junho: Viena - Cesky Krumlov - Praga 

Saída pela manhã com destino a Praga, capital da República Tcheca. 
No caminho, visitaremos CeskyKrumlov, cidade medieval incluída na 
lista da Unesco como patrimônio da humanidade, conheceremos o 
seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas típicas casas com 
arquitetura medieval gótica, renascentista e barroca, entre as quais se 
destaca o teatro do castelo, integralmente conservado até nossos 
dias sem nenhum tipo de reconstrução. Finalizada a visita, 
continuaremos a nossa viagem com destino a Praga. Chegada a 
Praga e acomodação no hotel. Noite livre em Praga para 
caminharmos pelo centro desta imponente cidade.  

7° Dia - 7/Junho: Praga 

Saída para visita a esta que é conhecida como a “Cidade das Cem 
Torres”, incluindo: Bairro do Castelo de Praga (visita interna ao 
Castelo), onde também está o Palácio Presidencial, Catedral de São 
Vito, Igreja de São Jorge, Rua dos Ourives e outros pontos de 
interesse turístico e histórico. 



Praga

8° Dia - 8/Junho: Praga 

Dia inteiramente livre para aproveitar esta intrigante cidade. 
Recomendamos visita à Igreja de Nossa Senhora das Vitórias (mais 
conhecida mundialmente como a Igreja do Menino Jesus de Praga) 
no bairro central de Mala Strana e os Jardins do Palácio do Senado. 
Ver as vitrines das sofisticadas lojas de afamadas marcas da rua 
Pariská. E na hora do almoço, recomendamos visitar a típica 
cervejaria Staropramem, fundada em 1869, onde se poderá degustar 
excelentes tipos de cerveja com comidas típicas. E à noite, 
experimente um jantar ou café na Casa Municipal na Praça da 
República, ao lado da Torre da Pólvora. Conheça também os 
espetáculos tradicionais do Teatro Negro ou da Ópera de Marionetes 
(ambos próximos à saída da Ponte Carlos na cidade velha) 
 
9° Dia - 9/Junho: Praga - Dresden - Berlim (Alemanha)  

Saída com destino a Berlim, belíssima capital alemã, símbolo dessa 
nação reunificada. No caminho visitaremos Dresden, capital da antiga 
Saxônia, e importante cidade industrial da antiga Alemanha Oriental, 
conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga no seu interior três 
museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça antiga do Mercado; o 
Palácio Real e a Igreja de Nossa Senhora. Finalizada a visita, 
continuaremos com destino a Berlim para acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre para começarmos a apreciar as 
maravilhas desta cidade, no Europa Center ou na Potsdamerplatz 
(moderno centro de gastronomia e lazer da cidade). 
 
10° Dia - 10/Junho: Berlim - Potsdam - Berlim 

Pela manhã, visita panorâmica à cidade com os principais pontos 
turísticos da parte oriental e ocidental, conhecendo: Palácio Bellevue, 
West SideGallery, o imponente Portão de Brandemburgo, cartão 
postal da cidade e marco divisório da cidade durante os anos de 
Guerra Fria, o Reichstag - o belíssimo Parlamento com sua cúpula de 
vidro, UnterdenLinden, Karl Max Alee. À tarde, continuaremos nosso 
passeio com destino a Potsdam, capital do Estado de 
Brandemburgo, onde visitaremos o Parque Sanssouci, palácio de 
verão construído pelo imperador alemão Frederico II, grande 
estadista militar e popularmente conhecido como “Fritz” pelos seus 
súditos. Os diversos palácios do parque são considerados Patrimônio 
Cultural da Humanidade. Finalizada a visita, retornaremos a Berlim.  

11° Dia - 11/Junho: Berlim 

Dia livre para podermos desfrutar ainda mais desta efervescente 
cidade. Sugerimos um passeio de barco no rio Spree ou se aventurar 
no lado oriental de Berlim, considerada a parte mais vibrante da 
cidade atualmente. Também não deixe de conhecer a KDW, próxima 
ao Europa Center, uma das mais sofisticadas e variadas lojas de 
departamentos da cidade. 
 

12° Dia - 12/Junho: Berlim - Frankfurt 

Manhã livre para desfrutar de Berlim. A tarde em horário 
determinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino à 
Frankfurt e conexão imediata para São Paulo. 

13° Dia - 13/Junho: São Paulo 

Chegada no Aeroporto Internacional de São Paulo e fim dos nossos 
serviços. 

KASHAN, IRAN

*A ordem dos passeios pode sofrer alterações 

Voo 

Café da Manhã

Dresden



SERVIÇOS INCLUÍDOS 

Passagem aérea em classe econômica, voando 
Lufthansa. 

Acompanhamento de um guia operacional desde o 
Brasil. 
 
Hospedagem nos hotéis de categoria Turística/Primeira, 
com café da manhã buffet. 

Todos os passeios descriminados no roteiro. 

Guias locais em espanhol ou português (conforme 
disponibilidade). 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

Seguro viagem Internacional. 

Gorjetas à carregadores nos hotéis (01 mala por 
pessoa). 

Franquia de Bagagem: 01mala até 23kg + 01 mala  
de mão de até 8kg 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 

Aéreo e Terrestre 
Preço por pessoa em apartamento Duplo ou Triplo: 

EUR 3.450,00 

Preço em apartamento Single: 
EUR 4.250,00 

Taxas de Embarque: 
EUR 190,00

Informações e Reservas:  

(11) 3257-1667 

www.primordialturismo.com.br 

contato@primordialturismo.com.br 
  

21 anos 

Primordial Operadora e Turismo

Documentos Necessários: 
Passaporte: Validade mínima de 6 meses. 

Febre Amarela: Não é obrigatória. 

Promoção para reservas antecipadas:  

10X SEM JUROS  

via cartão de crédito

mailto:contato@primordialturismo.com.br
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