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LESTE EUROPEU – AGOSTO 2022 

 

POLÔNIA, HUNGRIA, REPÚBLICA TCHECA E ÁUSTRIA 

1º dia, 03 agosto – 4ª.feira - SÃO PAULO 

Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, onde os representantes 

da Cláudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com 

destino a Varsóvia. 

 

2º dia, 04 agosto – 5ª.feira – VARSÓVIA 

Chegada, recepção e traslado ao hotel.  Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 15h00. 

Restante do dia livre para descanso. Jantar. 

3º dia, 05 agosto – 6ª.feira - VARSÓVIA 

Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica da capital política e cultural da Polônia, com seu 

antigo e bem conservado centro histórico, que faz parte da lista dos Patrimônios da Humanidade. A 

cidade velha com a Rua Real, Praça do Castelo com a coluna do Rei Sigismundo III Vasa, Praça do 

Mercado, Parque Real Lazienki (com monumento a Chopin), Palácio da Cultura e da Ciência (o 

edifício mais alto da cidade). Tarde livre para atividades pessoais. Jantar. 

4º dia, 06 agosto - sábado - VARSÓVIA / CRACÓVIA 

Café da manhã. Pela manhã, saída para Czestochowa e visita ao Santuário de Jasna Gora (entrada), 

conhecido pelo ícone da Virgem Negra. Continuação da viagem até Cracóvia. Jantar. 

5º dia, 07 agosto - domingo - CRACÓVIA 

Café da manhã. Pela manhã, visita da antiga capital da Polônia, com destaque para o centro histórico 

com a Igreja de Santa Maria (entrada), Praça Maior e Colina de Wawel. Iremos a Oswiecim 

(Auschwitz) e visita do seu comovente Museu (entrada) erguido no interior do famigerado campo de 

concentração mantido pelos nazistas durante a II Guerra Mundial. Jantar. 

6º dia, 08 agosto – 2ª.feira - CRACÓVIA / WADOWICE / ZAKOPANE 

Café da manhã. Pela manhã, saída para visita ao  Santuário da Divina Misericórdia, local onde se 

encontra o túmulo de Santa Faustina, e local também onde está exposto o quadro original de Jesus 

Misericordioso. Tarde livre. Jantar. Em seguida, passando por Wadowice, cidade natal do Papa João 

Paulo II , visita na casa onde viveu o Papa João Paulo II. Continuação da viagem até Zakopane, capital 

dos montes Tantra. Jantar. 

7º dia, 09 agosto – 3ª.feira - ZAKOPANE / BUDAPESTE 

Café da manhã. Pela manhã, viagem para Budapeste, capital da Hungria e uma das mais belas 

cidades da Europa, dividida pelo rio Danúbio em duas partes: Buda, nas colinas à margem direita e 
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Pest, na planície à esquerda. Possui igrejas magníficas, palácios suntuosos e monumentos de grande 

interesse. Jantar. 

8º dia, 10 agosto – 4ª.feira - BUDAPESTE 

Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: Forte dos Pescadores (entrada), Igreja de São Matias 

(entrada), Parlamento, Praça dos Heróis com o Monumento do Milênio, edifícios públicos. Tarde 

livre. Jantar. 

9º dia, 11 agosto – 5ª.feira – BUDAPESTE / VIENA 

Café da manhã. Pela manhã, passando por Bratislava, capital da República da Eslováquia, viagem até 

Viena (Áustria). Jantar. 

10º dia, 12 agosto - 6ª.feira - VIENA 

Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade da música, capital da cultura centro-européia graças a 

sua posição privilegiada de contato com três civilizações: germânica, latina e eslava. Seus grandiosos 

palácios barrocos, magníficos edifícios neo-clássicos, igrejas e extensos jardins conferem à cidade um 

aspecto de grande nobreza. A visita inclui: Catedral de Santo Estevão, Palácio Imperial, pontes sobre 

o Rio Danúbio, Teatro da Ópera, Castelo e Parque de Schöenbrunn (entrada). Tarde livre. Jantar. 

11º. dia, 13 agosto – sábado – VIENA 

Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Jantar. 

12º dia, 14 agosto - domingo - VIENA / PRAGA 

Café da manhã. Pela manhã, atravessando a fronteira através de Znojmo e Jihlava, viagem pela auto-

estrada até Praga (República Tcheca), cidade situada às margens do romântico rio Moldava. Jantar. 

13º dia, 15 agosto – 2ª.feira - PRAGA 

Café da manhã. Pela manhã visita de uma das cidades mais encantadoras do mundo. O passeio 

inclui: Parte Velha com a Câmara, o Palácio Klementium, a igreja de Tin; Parte Nova com o Teatro 

Nacional, a Praça Venceslau, a Ponte Carlos (símbolo da cidade) e Mala Strána, seu bairro mais 

pitoresco com a igreja de São Nicolau. À tarde, continuação da visita incluindo o imponente Castelo 

Hrad (entrada), orgulho do povo boêmio e uma cidade dentro da própria cidade. Jantar. 

14º dia, 16 agosto – 3ª.feira - PRAGA / SÃO PAULO 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a São Paulo.  

 

 

VALOR DO PACOTE TERRESTRE EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo ..........................................................US$ 4.200,00 

Suplemento para apto. individual.......................................US$ 1.200,00     

PAGAMENTO 12 VEZES SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          
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SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Hotéis categoria  4 estrelas 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência  

• Gorjetas aos guias e motorista  

• Visitas e entradas conforme programa 

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail, frigobar, etc 

• Passagem Aérea 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Taxas hoteleiras  

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Santander       

Agência 3829       

Conta corrente 13.003582-2      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Fevereiro de 

2023. 

 

 

 

 

 

http://www.claudiocardosoviagens.com.br/
mailto:claudio@claudiocardosoviagens.com.br

