BUDAPESTE
20 A 23 JUNHO 2019

INSCRIÇÕES
ATÉ 22 MARÇO

4 DIAS
5 REFEIÇÕES

1º DIA-20/06 MP
PORTO ou LISBOA / BUDAPESTE
Comparência no aeroporto do Porto ou Lisboa com 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida
em voo com destino a Budapeste. Chegada, encontro com o guia local e Visita panorâmica da capital da Hungria,
encantando-se com a Praça dos Heróis e o seu conjunto escultórico, o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, repleta de
palácios e palacetes, a Ponte das Correntes, o exterior da Igreja de Matias, o Bairro de Buda com ruas pitorescas e
edifícios neobarrocos, e o Bastião dos Pescadores com magníficas vistas do Parlamento, de Peste e do Danúbio. No final
da visita, transfer para o hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA -21/06 PC
BUDAPESTE
Pequeno-almoço Visita da Budapeste Histórica, admirando o interior de dois dos edifícios mais emblemáticos da
cidade: O Parlamento edifício construído num estilo neogótico e renascentista barroco, tem quase 700 salas
esplendidamente decoradas. Por baixo da Cúpula são conservadas a Sagrada Coroa Húngara e as jóias da coroação, e à
Ópera em estilo neo-renascentista, considerada uma das mais elegantes do mundo, Almoço em restaurante local.
Tempo livre. Ao final da tarde partida para um passeio de barco pelo Danúbio seguido de um Goulash Party (Jantar
típico com espetáculo folclórico de música húngara).

3º DIA - 22/06 PC
BUDAPESTE – CURVA DO DANÚBIO
Pequeno-almoço. Excursão de dia completo à região da curva do Danúbio. Saída para Ezstergom, centro da igreja
católica húngara e a sede oficial do cardeal do país, visita ao Museu Etnográfico ao ar livre. Almoço em restaurante local
pelo caminho para Szentendre também conhecida como San Andrés, cidade de pintores, com numerosas galerias
privadas e igrejas de culto ortodoxo. Aqui o rio forma um pronunciado “S” entre os montes Pilis e Borzsony. De tarde,
tempo livre. Regresso a Budapeste. Jantar e alojamento.

4º DIA - 23/06 PC
BUDAPESTE – PALÁCIO GODOLLO / LISBOA ou PORTO
Pequeno-almoço – Partida para uma última visita ao Palácio de de Gödöllő ou Palácio Grassalkovich , situado apenas a
30km de Budapeste. Este Palácio ficou conhecido principalmente por causa da Sissi, mulher do imperador Habsburgo,
Francisco José. Foi construído no século XVIII a mando da família Grassalkovich, tendo servido mais tarde como
residência de Verão aos monarcas da Casa de Habsburgo. O palácio é considerado um dos monumentos maiores e mais
importantes da arquitetura barroca do país. A já mencionada Imperatriz e Rainha Sissi (1837-1898) gostava
especialmente de Gödöllő, o pessoal húngaro e os habitantes da vila também sempre a acolhiam favoravelmente.
Actualmente, uma grande parte da exposição existente no palácio é dedicada à sua memória, a sua popularidade é

contínua na Hungria, sinal disso são as ruas, praças e pontes por todo o país que têm o seu nome. Depois da sua trágica
morte (foi assassinada por um anarquista italiano), foi estabelecido um parque memorial à beira do jardim superior que
continua a relembrar os visitantes da sua presença em Gödöllő. No final da visita, breve tempo livre e transfer para o
aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo com destino à sua cidade de origem. Chegada.

PREÇO
Por pessoa, em quarto duplo (mínimo 20 participantes)

Preço Sócio
Preço Não Sócio
Suplemento para
Individual

Partida
Porto
920€
1020€
Quarto

Partida
Lisboa
900€
1000€
110€

Taxas aeroporto incluído, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida

Os preços incluem:

Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas;

Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;

Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço hotel 4* tipo Leonardo
Budapeste ou Mercure Korona ou similar;

5 Refeições incluídas nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo
com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;

Guia acompanhante local em língua portuguesa;

Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
Visita panorâmica com guia local de Budapeste
Visita com guia local e entradas incluídas ao Parlamento e Opera de Budapeste
Visita com guia local à Curva do Danúbio com entrada incluída Museu etnográfico
Visita com guia local e entrada ao Palácio de Godollo

Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem
conforme apólice que juntamos em anexo;

Entrega programa personalizado ao cliente;

Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens;

Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia;

Assistência telefónica 24 horas;

Condições gerais de acordo com nossa programação Europa.

Excluindo:

Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados.

NOTA:
- Programa e visitas são elaboradas com base na nossa experiencia de mais de 20 anos em circuitos Europeus, com guias
acompanhantes do nosso quadro, com excelentes conhecimentos do produto, e escolhidos de acordo com o perfil de
cada grupo.
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados
como previstos ou similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não
aconselhável para 3 adultos). Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos
serão sempre do tipo Standard.
- Dado a grandiosidade de certas feiras, congressos ou exposições e devido aos bloqueios hoteleiros efectuados pelas
entidades organizadoras, não podemos garantir que o alojamento nas datas e cidades que coincidam com estes eventos
seja possível nos hotéis previstos podendo se necessário efectuar o alojamento em cidades alternativas.

- Os lugares de prestação de serviço das refeições indicados nos itinerários são orientativos; os mesmos podem ser
realizados noutros pontos do mesmo percurso e proporcionados nos Hotéis onde pernoitam ou em Restaurantes locais.
- Apenas é necessário o Bilhete de Identidade/C.C., documento com validade mínima de 6 meses à data da chegada do
circuito.
- Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda de autorização oficial de
viagem ao estrangeiro.

Assistência 24 Horas
Serviço de acompanhamento do cliente 24 horas para ajudar a resolver todo o tipo de imprevisto. Este serviço
permanente, é efectuado por um número de emergência em Portugal que com toda a logística existente, permite
resolver, no momento qualquer problema.

NOTA DO STI
O STI não se responsabiliza por todo e qualquer incidente referente à viagem (desistências, cancelamentos, acidentes,
ou outros).
A verificar-se alguma ocorrência, deverá a mesma ser tratada diretamente com a Flash Viagens, prestador do serviço
e responsável pela organização técnica da viagem.

PAGAMENTO
ATÉ 8 PRESTAÇÕES
20 MARÇO A 20 OUTUBRO
PORTO
115€/CADA

INSCRIÇÃO
Enviar Ficha de inscrição e ADD para social@stimpostos.pt

LISBOA
112,50€/CADA

