4 Dias | 3 Noites
Guia acompanhante
Preço p/pessoa em Duplo

desde

675 €

• Passagem aérea LISBOA/BUDAPESTE/LISBOA, voos regulares
TAP, em classe turística
• Transporte gratuito de 1 volume de bagagem (máximo 23Kg)
• Transporte Aeroporto/ Hotel / Aeroporto conforme itinerário
• 3 noites de alojamento e 3 pequenos almoços em Hotel de 4*
• 1 jantar no hotel
• Visita de meio-dia a Budapeste
• Jantar de Despedida em Restaurante Típico com Espetáculo de
Folclore
• Taxas de serviço e Iva
• Seguro de assistência em Viagem Multiviagens (30000€)
• Taxas aeroportuárias no valor de 112,16€, sujeitas a alteração até
à emissão dos bilhetes
• Guia LUSANOVA de Lisboa a Lisboa
Não Incluído:
•
•
•

Bebidas
Gratificações
Extras de carácter pessoal e serviços não especificados como incluídos

Reservas online em www.lusanovatours.pt; Lugares limitados; Depósito imediato de 25% após
confirmação de reserva; restante pagamento até 31 de Outubro.

Comparência no Aeroporto da Portela às 08h35 –
Balcão check-in TAP. Encontro com o nosso Guia.
Formalidades e embarque com destino a Budapeste, no
voo TP 1312 às 11h05.
Chegada pelas 15h40 e transporte ao Hotel.
Distribuição dos alojamentos no Hotel Hungaria City
Center 4*, ou similar. Jantar no Hotel.

Pequeno-almoço no Hotel
Dia livre
Em hora a indicar transporte para o aeroporto para
embarque no TP1315 às 16h25 com destino a Lisboa.
Chegada pelas 19h10.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

Pequeno-almoço no hotel.
De manhã, visita panorâmica de Budapeste, capital da
Hungria, sob orientação de guia local (idioma:
português). Atravessada pelo Rio Danúbio, a cidade
mantém o encanto de outras eras que os vários povos
que por aqui passaram deixaram. Percebe-se a
imponência da que foi uma grande cidade no Império
Austro-Húngaro pelos monumentos que ainda hoje
encerra: a Colina do Castelo, o Bastião dos Pescadores,
a Ponte das Correntes, a Igreja S. Matias, a Praça dos
Heróis, entre outros. A visita termina comum agradável
Cruzeiro no Rio Danúbio (1 hora). Almoço livre.
Tarde livre para visitar o bonito “Karácsonyi Vásár” – o
Mercado de Natal, repleto de luzes, enfeites e pequenas
tendas, com atrativos natalícios que fazem as delícias
de adultos e crianças. Jantar livre.

Pequeno-almoço no hotel.
Dia livre para atividades a gosto pessoal. Sugerimos
passear-se pela elegante rua comercial de Váci Utca,
pela praça central de Vörösmarty Tér e pelo Mercado
de Natal - desde guloseimas e os típicos doces
“kürtőskalács”, aos brinquedos e souvenirs de
madeira pintada, tudo reflete a Magia do Natal.
Em hora a indicar Jantar de Despedida em Restaurante
Típico com assistência a Espetáculo de Folclore.
Regresso ao hotel.
Alojamento
Reservas online em www.lusanovatours.pt; Lugares limitados; Depósito imediato de 25% após
confirmação de reserva; restante pagamento até 31 de Outubro.

