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De Praga a Budapeste em trem 
6 Dias / 5 Noites 

Saída: diárias 

30 anos de experiência e qualidade! 

A Europa Central encanta por sua beleza e diversidade de opções, a capital da República Theca encanta com suas 
pontes e igrejas góticas. Já a capital da Hungria – Budapeste, dividida pelo Rio Danúbio é repleta de monumentos 

arquitetônicos, que tornarão esta viagem ainda mais especial. 
 

1º Dia – Praga  

Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e hospedagem. 
 
2º Dia – Praga  

Café da manhã no hotel, em horário apropriado saída para visitar a Cidade Nova, veremos a famosa Torre da Pólvora, 
de onde se via o segundo Palácio real, hoje sede da Câmara Municipal. Em seguida, chegaremos à Praça da Cidade 
Velha com a famosa torre do Relógio Astronômico e a Igreja de Nossa Senhora de Tyn. O passeio termina ao lado da 

ponte mais famosa de Praga - a Ponte Carlos. Tarde livre. Hospedagem. 
 
3º Dia – Praga  

Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, aproveite para passear por esta linda cidade. Hospedagem. 
 

4º Dia– Praga / Budapeste 

Café da manhã e traslado a estação de trem para embarque com destino a Budapeste. Viaje de trem pelas paisagens da 

Boêmia, Morávia e Eslováquia chegando à tarde à capital da Hungria. A cidade é dividida em duas partes históricas pelo 

rio Danúbio. Tarde e noite livres. Hospedagem. 

 

5º Dia – Budapeste 
Café da manhã e saída para visitar a cidade. Budapeste, "a pérola do Danúbio", se estende ao longo de ambas as 
margens do rio. Buda é a parte mais antiga, residencial e com colinas, enquanto Peste é a dos negócios e comércio. 

Entre outras paradas durante a visita panorâmica também paramos na mais impressionante Praça dos Heróis da 
cidade, no elegante boulevard Andrássy, da época áurea de Peste. Passaremos pelo teatro Ópera Nacional, de onde 
iremos ao Parlamento, para completar a imagem da cidade. Continuamos o retorno no distrito de Castelo que se 
estende até Buda, no topo da colina com o mesmo nome. Cruzando o rio pela ponte Margarita, passamos muito perto 

da Ilha Margarita, para ir aos Banhos Turcos de Király, que datam da época da influência turca na Hungria e, 
finalmente, a ponte mais antiga e bonita do mundo. A Ponte das Correntes. Tarde livre. Hospedagem.  

 

6º Dia – Budapeste 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado para o aeroporto. Fim de nossos serviços. 
 

 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

PRAGA 03 White Lion ou similar Turística Superior 

BUDAPESTE 02 Estilo Fashion ou similar Turística Superior 

 

 

 

PARTE TERRESTRE 

€ = Euro / R$ = Real 

Saídas em 2020 

 Por pessoa em €  Por pessoa em R$ 

QUARTO 

 DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 

QUARTO  

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 

08Jan a 24Fev´21 
31Out a 25Nov´21 

721 
713 

1.005 4.723 
4.670 

6.583 

01Jan a 07Jan´21 
26Nov a 21Dez´21 

766 
748 

1.095 5.017 
4.899 

7.172 

25Fev a 26Mar´21 
08Jul a 25Ago´21 

858 
817 

1.226 5.620 
5.351 

8.030 

04Jun a 07Jul´21 

08Out a 30Out´21 
896 

885 
1.356 5.869 

5.797 
8.882 

27Mar a 23Abr´21 
22Dez a 31Dez´21 

914 
901 

1.380 5.987 
5.902 

9.039 

26Abr a 03Jun´21 
26Ago a 07Out´21 

1.028 
1.007 

1.619 6.733 
6.596 

10.604 

 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração sem aviso 

prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 6,55 da data de 07/12/2020 e 

estão sujeitos à variação cambial. 

 
 

 

O que inclui: 
- 05 (sete) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã tipo buffet; 
- Traslados e passeios mencionados no programa em serviço regular com assistência em espanhol ou inglês; 

- Visita panorâmica de meio dia em Praga a pé, com acompanhamento de guia local em idioma espanhol ou inglês; 
- Traslado regular a estação de trem em Praga; 
- Ticket de trem em 2º classe no trecho Praga / Budapeste; 

- Traslado regular estação de trem ao hotel em Budapeste; 
- Visita panorâmica de meio dia em Budapeste, com acompanhamento de guia local em idioma espanhol ou inglês; 
- Traslado regular ao aeroporto de Budapeste. 

 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 

- Seguro viagem; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de € 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 

Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  

 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 

· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 
Observações Importantes: 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 

- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 

apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 

- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um tour leader e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 

viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de diferentes 
nacionalidades e costumes; 
- É necessário emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 

- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos 
internacionais. 

 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

REPÚBLICA TCHECA HUNGRIA 

                

            

PASSAPORTE 

 
Válido por pelo menos 6 

meses da data de retorno ao 

Brasil 

 
Válido por pelo menos 6 

meses da data de retorno ao 

Brasil 

VISTO 

 
A partir de 2022, passageiros 

com passaporte brasileiro 

que viajarem para a Europa 

deverão preencher 

eletonicamente a permissão 

especial denominada EITAS e 

efetuar o pagamento da taxa. 

O documento é válido por três 

anos, a menos que a validade 

do passaporte termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 

 
A partir de 2022, passageiros 

com passaporte brasileiro 

que viajarem para a Europa 

deverão preencher 

eletonicamente a permissão 

especial denominada EITAS e 

efetuar o pagamento da taxa. 

O documento é válido por três 

anos, a menos que a validade 

do passaporte termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 

Certificado 

Internacional de 

Vacina contra 

Febre Amarela 

  

Seguro Viagem 

 
É necessário emissão de 

seguro viagem com cobertura 

mínima de € 30.000 

conforme “Tratado de 

Schengen” 

 
É necessário emissão de 

seguro viagem com cobertura 

mínima de € 30.000 

conforme “Tratado de 

Schengen” 

Segurança Covid 
Verificar no momento da 

reserva devido às 

constantes alterações 

Verificar no momento da 
reserva devido às 

constantes alterações 
         - obrigatório |  - não obrigatório 

 

https://www.etiasvisa.com/es
https://www.etiasvisa.com/es

