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2º DIA – MUNIQUE
Chegaremos e seguiremos para o 
hotel. Restante do dia livre. Jantar.

3º DIA – MUNIQUE
Café da manhã. City tour pela 
cidade, capital da Baviera, com 
paisagens deslumbrantes ao pé 
dos Alpes. Em pouco tempo já 
perceberemos que a Baviera é 
receptiva e atenciosa. O bávaro 
não é inflexível, como outros 
germânicos, e sabe como aproveitar 
a vida. Em Munique, visitaremos 
os Jardins do Palácio das Ninfas, 
a Vila Olímpica, a Prefeitura, a 
Frauenkirche – Catedral da Virgem 
- a Marienplatz com seu famoso 
carrilhão e muito mais. Jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / MUNIQUE
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde os 
representantes da Li e Lu Operadora 
estarão auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Munique, com escala a confirmar.

4º DIA – MUNIQUE / 
HOHENSCHWANGAU / MUNIQUE
Café da manhã. Sairemos para 
uma maravilhosa visita ao Castelo 
de Neuschwanstein, construído 
pelo Rei Ludwig II. O Castelo 
possui arquitetura incrível, que 
inspirou Walt Disney na construção 

Europa do Leste I
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- 5 noites na Alemanha
- 2 noites na Áustria
- 2 noites na Hungria
- 2 noites na Polônia
- 2 noites na República Tcheca
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- acomodação em hotéis categorias: turística superior, primeira e luxo
- parte aérea em classe econômica promocional
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- passeios e entradas conforme roteiro
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

O Leste Europeu é realmente único. Com seus maravilhosos castelos que parecem ter saído de contos de fadas, inspiraram 
muitas pessoas, inclusive Walt Disney. Junte a isso uma culinária maravilhosa, cultura inigualável e pessoas incríveis, e com 
certeza o resultado é muito mais do que o esperado.

Visitaremos o mais importante de algumas capitais, como Praga, Budapeste e Viena, além de paisagens bucólicas 
no sul da Alemanha e moderníssimas no norte. Faremos ainda uma parada na pacata cidade de Wadowice para 
visitar a cidade natal do Papa João Paulo II.

®

Munique Neuchwanstein
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do castelo da Bela Adormecida. 
No caminho, passaremos pela 
igreja, em estilo rococó, que é local 
de peregrinação, Wieskierche. 
Retornaremos a Munique. Jantar.

5º DIA – MUNIQUE / SALZBURG 
/ VIENA
Café da manhã. Partiremos com 
destino a Salzburg, conhecida 
por sua arquitetura barroca, suas 
belas paisagens e também por 
ter sido a  cidade onde nasceu 
Mozart. Faremos uma visita 
panorâmica. Em horário oportuno, 
continuaremos viagem com destino 
a Viena, capital da Áustria, e 
centro cultural e político do país. 
Acomodação. Jantar.

6º DIA – VIENA
Café da manhã. Faremos um tour 
pela cidade, visitando a avenida 
do Anel com a Ópera, o museu 
de Belas Artes, o Parlamento, a 
Prefeitura, a Universidade, a Bolsa, 
a Igreja Votiva, o palácio Belvedere 
e muito mais. Passaremos pelo 
Prater para tirar uma fotografia da 
famosa roda gigante. Terminaremos 
a visita com um passeio incluindo 
o centro histórico de Viena, que 
nos levará até a catedral de Santo 
Estevão. Jantar.

7º DIA – VIENA / BRATISLAVA / 
BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos com 
destino a Budapeste e, no caminho, 
passaremos pela cidade de 

Bratislava, capital da Eslovaquia,  
cidade que parece uma grande 
miniatura. O centro antigo, a jóia 
da cidade, foi todo restaurado. 
Está impecável. Prepare-se! Os 
investimentos se transformaram em 
novas lojas, restaurantes, e cafés. 
Acomodação. Jantar. 

8º DIA – BUDAPESTE
Café da manhã. Visitaremos a 
cidade de Budapeste, capital 
da Hungria e sua maior cidade. 
Grande parte dela já foi várias 
vezes reconstruída, em virtude 
das guerras e ocupações. Muito 
dessa cidade foi tombado, como 
patrimônio mundial pela UNESCO, 
o que nos dá uma dimensão de 
suas belezas. Jantar.

9º DIA – BUDAPESTE / CRACÓVIA
Café da manhã. Após o café da 
manhã deixaremos a Hungria, com 
destino à Polônia, passando por 
Cracóvia, cidade que por quase 
seis séculos foi a capital do país, 
e abriga hoje a 6º universidade 

mais antiga do mundo. Escapou 
da destruição da segunda guerra 
mundial, mantendo seus prédios 
intactos. Sua praça do Mercado, 
a maior praça seca da Europa, 
é tombada pela UNESCO como 
patrimônio histórico e cultural da 
humanidade. Acomodação e jantar.

10º DIA  –  CRACÓVIA / 
WADOWICE / CRACÓVIA
Café da manhã. Visitaremos a 
cidade de Cracóvia de forma 
panorâmica. À tarde, sairemos para 
o condado de Wadowice, situado 
no vale do rio Skawa, local de 
nascimento do Papa João Paulo II. 
Retornaremos a Cracóvia. Jantar.

11º DIA – CRACÓVIA / PRAGA
Café da manhã. Sairemos da 
Polônia com destino à cidade de 
Praga, capital da República Tcheca. 
Praga é conhecida como “Pérola 
do Oriente”, tendo em cada um de 
seus bairros um atrativo diferente, 
e em cada uma de suas ruas uma 
obra de arte. Acomodação. Jantar.
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Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.690
US$ 6.600

Taxas já inclusas
nossos preços são completos !

14º DIA – BERLIN
Café da manhã. Hoje conheceremos 
a cidade que é uma das capitais 
mais interessantes da Europa, 
devido à história marcante de 
quebra e reunificação entre as 
duas Alemanhas: socialista e 
capitalista. Apesar de seu passado 
marcante, Berlin, após a queda 
do muro, adquiriu alma nova. 
Projetos arrojados, intervenções 
urbanas estruturais e um grande 
investimento em capital e força de 
trabalho, transformaram a cidade 
nos últimos 20 anos. Visitaremos 
os principais monumentos situados 
tanto na antiga Berlin Oriental, 
quanto na Berlin Ocidental. Jantar.

12º DIA – PRAGA
Café da manhã. Hoje participaremos 
de um city tour pela cidade. 
Visitaremos a torre da Pólvora, a 
praça Venceslau, praça da Cidade 
Velha, a Prefeitura com a torre e 
o famoso Relógio Astronômico, 
bairro Judeu e ponte Charles. 
Pela tarde visitaremos o castelo 
de Prazsky Hrad, situado na colina 
de Hradcany, conhecido como o 
castelo de Praga, local onde foi 
fundada a cidade. Jantar.

13º DIA – PRAGA / DRESDEN / 
BERLIN
Café da manhã. Partiremos com 
destino à Alemanha. A primeira 
cidade a ser visitada será 
Dresden, considerada a Florença 
do rio Elba, uma linda cidade 
européia e capital da Saxônia. Foi 
cruelmente castigada na 2º Guerra. 
Visitaremos seu centro histórico, 
com o palácio Residenzschloss, as 
igrejas Frauenkirche e Hofkirche 
e outras obras primas reerguidas 
das cinzas. Continuaremos viagem 
com destino a Berlin. Acomodação. 
Jantar.

15º DIA – BERLIN / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

16º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Berlin

Dresden Berlin

Praga


