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 Avenida Zarco, 14 
                               9000 069 FUNCHAL 

                         gorete.araujo@bravatour.pt 

RNAVT 3648 e 4531  
         

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Acompanhado por  

 Sua Excia Revma. DOM NUNO MARTINS, Dignmo. Bispo da Diocese 

 
25 SETEMBRO A 2 OUTUBRO 2023 

Uma viagem memorável às principais cidades do antigo Império Austro-
Húngaro, desfeito após a primeira guerra mundial. Descobriremos o 

deslumbrante Património histórico e arquitetónico das capitais da Europa 

Central: Praga, a "cidade das cem cúpulas” (onde o Beato Carlos I foi militar e 

estudou Direito e Ciências Politicas); Budapeste, a rainha do Danúbio; Viena, 

elegante capital da música clássica (onde o Beato Carlos I viveu), sem esquecer 
Bratislava, carinhosamente apelidada de Blava. Venha conhecer de perto o 

fascínio das “Jóias” da Europa Central. 
 

1º DIA – 25 setembro (2ª feira) – FUNCHAL / LISBOA / PRAGA 
Comparência na Paróquia pelas 06h00. Transporte para o Aeroporto. 
Formalidades de check in e embarque no voo TP1680 e partida pelas 08h45 com 
destino a Lisboa. Chegada a Lisboa pelas 10h20 e continuação da viagem com 
destino a Praga, onde chegaremos pelas 18h40. Praga, capital da República 
Checa, uma cidade encantadora, rica em monumentos, cujo centro histórico 
figura na lista do Património Mundial da UNESCO desde 1992. Assistência e Boas 
vindas por guia delegado da Agência. Transfer privativo para o hotel Clarion 
Congress 4* (semi-central). Jantar e alojamento. 

 
2º DIA – 26 setembro (3ª feira) – PRAGA 
Após o pequeno-almoço, segue-se a visita panorâmica de Praga, acompanhados 
de guia local, podendo apreciar na parte alta da cidade, o Castelo, que alberga 
alguns dos símbolos mais visíveis desta maravilhosa “cidade dourada”, tais como a 

Catedral de S. Vito, o Palácio Real, a Basílica de S. Jorge e a Rua do Ouro, antiga 
rua dos Alquimistas da cidade. Na parte baixa da cidade, poderá conhecer a 
Igreja do Menino Jesus de Praga. Almoço. Passaremos depois, pela histórica 
Ponte Carlos e até à Praça Velha, centro cosmopolita da cidade, com seus 
edifícios clássicos de grande valor arquitectónico, dos quais de destaca o 
edifício da Câmara com seu famoso relógio que data de 1490. Terminamos com 
a visita exterior do bairro Judeu. É denominado de Josefov, em homenagem ao 
Imperador José II que realizou grandes transformações no bairro e derrubou as 
muralhas do Gueto. Após algum tempo livre, regresso de autocarro ao hotel. 
Jantar e alojamento. 

  

EUROPA CENTRAL: Nos caminhos de Carlos I da 
Austria 
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3º DIA – 27 setembro (4ª feira) – PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPESTE 
Após o pequeno-almoço, partida para a República da Eslováquia. Chegada a 
Bratislava, capital que é atravessada pelo rio Danúbio. Almoço em 
restaurante local. Acompanhados de guia local, breve visita a pé pelo centro 
histórico da antiga capital da Hungria, tendo o Beato Carlos sido o ultimo rei; 
Praga possui ainda palácios da antiga nobreza, a casa de Mozart, ou de 
Franz Liszt. Em seguida  partida para a capital húngara: Budapeste. Jantar e 
alojamento Novotel Centrum 4*. 
 
 
4º DIA – 28 setembro (5ª feira) – BUDAPESTE 
Pequeno-almoço no hotel e visita da cidade com guia local, percorrendo os 
pontos de maior interesse turístico, tais como o Bastião dos Pescadores, a Praça 
dos Heróis com o Monumento do Milénio, o Parlamento, o Bairro Judeu, etc. 
Entrada na Igreja de Matias, um dos bastiões da cultura húngara. Almoço 
em restaurante local. Em hora a indicar, partida para o Monte Gellert. 
Oportunidade de apreciar uma das mais belas vistas panorâmicas sobre a 
capital da Hungria – Budapeste. A cidade é atravessada pelo rio Danúbio e 
dividida em 2 partes que são Buda, onde se encontra a parte antiga, com suas 
residências de alta sociedade e embaixadas, e Peste, com suas zonas 
residenciais e comércio e onde se encontram a maior parte dos hotéis. Resto da 
tarde livre para atividades a gosto pessoal. Sugerimos uma visita opcional ao 
bonito Parlamento Húngaro, um relaxante banho numa das famosas termas ou 
umas compras no tentador mercado local. Jantar e alojamento no Hotel. 
 
 

5º DIA – 29 setembro (6ª feira) – BUDAPESTE / SZENTENDRE / ESZTERGOM / 
VIENA  
Pequeno-almoço no hotel e saída para a famosa região da curva do Danúbio, 
com vinhas e culturas de regadio. Começaremos por conhecer a típica povoação 
de Szentendre com o seu numeroso artesanato e lojas. Depois, iremos apreciar o 
bonito Santuário de Ezstergom (antiga sede de bispado da Hungria e sede 
religiosa do país). Almoço na região. Visita, ainda, do Palácio Primado com o 
Museu Diocesano. Continuaremos para Viena, terra de músicos, compositores e 
capital austríaca, chegando ao final do dia. Jantar e alojamento hotel Ananas 4* 
ou similar. 
 
6º DIA – 30 setembro (sábado) – VIENA  
Depois do pequeno-almoço buffet no hotel, acompanhados com guia local, 
faremos a visita desta maravilhosa cidade repleta de belos e históricos palácios,  
capital da Áustria, onde o Beato Carlos foi o ultimo Imperador. Na visita 
panorâmica, apreciaremos o Palácio de Hofburg (exterior), o Parlamento, a Opera 
(exterior), a monumental avenida Ringstrasse, a singular casa de Hundertwasser, 
a parte moderna e o Prater, ou os maravilhosos jardins do Palácio de Belvedere.  
Almoço. De tarde, continuaremos a pé pelo centro histórico, nas praças de 
Hoffburg e da Catedral de Santo Estevão. Tempo livre para compras ou visitas a 
gosto pessoal. Regresso ao hotel. Ao início da noite, iremos jantar à aldeia 
vinhateira de Grinzing. Será um jantar tradicional, numa das tabernas típicas, com 
música e vinho regional. Regresso ao hotel e alojamento. 
 
7º DIA – 01 outubro (domingo) – VIENA / MELK / VIENA 
Depois do pequeno-almoço buffet no hotel, partida para o Vale do Danubio, até 
Melk. Visita da famosa Abadia Beneditina em estilo barroco e celebração da 
Eucaristia. Almoço em restaurante na região. De tarde, regresso a Viena e 
possibilidade de cruzeiro no Danubio até Dumstein, onde segundo a lenda o Rei 
Ricardo Coração de Leão foi detido e libertado pelo seu escudeiro. Jantar e 
alojamento no Hotel Ananas 4* ou similar. 
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8º DIA – 2 outubro (2ª feira) – VIENA / LISBOA / FUNCHAL 
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita ao Palácio de Schonbrunn (também chamado Palácio de Sissi, por 
ter sido sua Residência – entrada incluída, podendo admirar a riqueza e pompa da Corte Austríaca). Almoço em 
restaurante local. Depois, saída para o aeroporto. Assistência ás formalidades  de chek  in e embarque no voo TP1315 

pelas 16h10. Chegada a  Lisboa pelas  19h00 e  continuação  da viagem  no  voo TP 1691 pelas 21h50. Chegada ao  
Funchal por volta das  23h35. Recolha da bagagem  e transporte para a Paróquia. . FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

   
Preço por pessoa em quarto duplo (Grupo mínimo 30 participantes) ................................. 2-269,00 €uros 
Preço por pessoa em quarto duplo (Grupo mínimo 40 participantes) ................................. 2.278,00 €uros 
Suplemento para ocupação individual.......................................................................... ...................    482,00 €uros 
 

 
Suplemento para cruzeiro Melk a Dürnstein  (HORA FIXA, saída de Melk: 13:45 horas, chegada a Dürnstein:  
15:05 horas): 38,00 Eur /pax; 

   
 
PREÇO INCLUI:  
** Circuito em moderno e confortável autocarro de turismo;  
** Acompanhamento por guia delegado da agência;  
** Estadia em hotéis de 4*;  
** Regime de Pensão Completa durante toda a viagem (desde o jantar do 1º dia ao almoço do 8º dia);  
** Jantar com música ao vivo e bebidas no Grinzing;  
** Visitas com guia local em Português/Espanhol: 

Dia Inteiro em Praga; 
Meio dia em BRATISLAVA; 
Dia inteiro em Budapeste; 
Dia inteiro em VIENA; 
 

** Entrada no Castelo de Praga;   
** Entrada na Catedral de São Vito; 
** Entrada no Antigo Palácio Real de Praga; 
** Entrada na Rua do Ouro; 
** Entrada na Basílica de St. Estevão em Budapeste; 
** Entrada na Igreja de Matias em Budapeste; 
** Entrada na Basílica de Esztergom e no Museu Diocesano; 
** Entrada na Catedral de St.  Estevão em Viena; 
** Entrada no Palácio de Schonbrunn; 
** Entrada na Abadia de Melk; 
** IVA e todas as taxas em vigor. 
 
 

PREÇO NÃO INCLUI: 
**Bebidas às refeições;  
**Entradas em monumentos (exceto os indicados no “preço inclui”);  
**Serviço de bagageiros;  
**Despesas de carácter pessoal ou outras que não constem no Programa.  

 
 
 
 

Documentação:  
O cliente com nacionalidade portuguesa deverá possuir bilhete de identidade ou  

Passaporte com validade mínima de 6 meses, após o início da viagem. 
Cartão de Saúde Europeu; 

 


