
Documentos Obrigatórios 
• Cartão do Cidadão ou Bilhete de Iden�dade (válido para a viagem)  
 

Serviços Incluídos   
Transporte Paróquia/ Aeroporto / Paróquia em autocarro de turismo com ar condicionado; 

Passagem aérea em voos regulares, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem por pessoa  até ao 

máximo de 20 Kg; 

- Taxas de aeroporto, segurança e combus%vel (127,42€) 

- Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa; 

- Circuito em autocarro priva,vo de turismo com ar condicionado; 

- Estadia em hotéis de 4 estrelas centrais em quartos com banho ou duche; 

- Refeições conforme indicadas no programa (menu fixo - incluída água em jarros nas mesas) 

- Jantar #pico em Viena (inclui água e 2 copos vinho por pessoa) 

- Visitas e excursões conforme indicadas no i,nerário orientadas por guias locais de idioma português ou 

espanhol, mediante disponibilidade; 

- Entradas incluídas -  Viena: Palácio Schonbrunn , Catedral S. Estevão, Abadia de Melk e barco Melk/

Durnstein || Budapeste : Basilica St. Estevão, Parlamento e Igreja S. Ma�as ||  Praga: Castelo, Catedral,  

Ruela de Ouro, Igreja de Nª Srª da Vitória (Menino Jesus de Praga  e  Bairro Judeu;  

- Guia acompanhante durante o circuito terrestre a falar português ou espanhol mediante 

disponibilidade; 

- Gra�ficações a guias e motorista; 

- Seguro de Assistência de Acidentes em Viagem; 

- Taxas hoteleiras, serviço, turismo e  IVA. 

- Mochila de Viagem GeoStar. 
 

Serviços não Incluídos 

Bebidas às refeições, Refeições especiais e não mencionadas, entrada em museus e monumentos quando 
não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que não esteja devidamente 
especificado no presente programa. 
 

Alteração de Preços 
Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços vigentes à data da 
impressão (27/10/2021) para o mínimo de par,cipantes indicado, pelo que estão sujeitos à alteração que 
resulte de variações no custo de transportes, de direitos, impostos, taxas de aeroporto, segurança e 
combus%veis ou da diminuição do número de par,cipantes 

 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA  DE FÁTIMA 

EABCDE CFGHBEI 
VJKJHEGLC:   VJFGE, BALEDFKHF F PBEME  

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES: 10 JUNHO 2022 
 

Informações e inscrições: 

Paróquia Nossa Senhora de Fá,ma 
Sr.ª Dª. La Salete 
Telef: 258 823 029  

LUGARES  
LIMITADOS 
RESERVE JÁ  
O SEU LUGAR 
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Condições da viagem 

Preço por pessoa 

7 D
IA

S 

Site | hOp://turismoreligioso.geostar.pt  
Facebook | hOps://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural 
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Quarto duplo (mínimo de 42 par,cipantes)       .....................................................         1.495,00 €  

Quarto duplo (mínimo de 31 par,cipantes)        .....................................................        1.560,00 € 

Quarto duplo (mínimo de 21 par,cipantes)       .....................................................         1.720,00 €  
 



ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

01 Agosto (Segunda) - PAROQUIA / PORTO/ FRANKFURT / VIENA  
Comparência junto à Paróquia em hora a indicar e transporte ao aeroporto F. Sá Carneiro (Porto). 
Assistência nas formalidades de embarque por um Delegado da GeoStar e par,da em voo da 
LuThansa  às 06h00 com des,no a Frankfurt. Chegada às 04h40. Mudança de avião e con,nuação 
da viagem em voo da LuThansa às 10h50 com des,no a Viena. Chegada pelas 12h10, assistencia 
pelo guia, e transporte a restaurante local para almoço. Ao inicio da tarde  visita do grandioso 
Palácio de Schönbrunn  e os belíssimos jardins onde se encontra a famosa Glorieta. (entrada 
incluída). Conhecido também como o Palácio de Versalhes de Viena, é um dos principais 
monumentos históricos e culturais da Áustria.  Como obra de arte integral de es,lo barroco, o 
Palácio de Schönbrunn e seu amplo parque fazem parte dos monumentos ar%s,co-arquitetónicos 
mais importantes do património cultural da Áustria, sendo Património Cultural da Humanidade 
desde 1996. Aqui habitou o Imperador Francisco José e sua esposa Elizabeth, princesa de 
WiOelsbach, carinhosamente apelidada de Sissi. Terminamos a visita no hotel. Jantar e 
alojamento. 
 

02 Agosto (Terça) - VIENA 
Pequeno almoço no hotel e saída para visita desta bela “Cidade das Valsas”, com guia local, 
durante a qual destacaremos os pontos de maior interesse:  a Avenida Ring, onde se encontram 
alguns dos mais notáveis edi\cios de Viena: a Câmara, o Parlamento e a Igreja Vo�va. 
Passaremos pela  Ópera (visita exterior), os Museus de Arte e Ciências Naturais (visita exterior), 
o Monumento a Maria Theresa (visita exterior), o Palácio e jardins de HoYurg (visita exterior), a 
Catedral S. Estevão (entrada incluída), o Palácio Belvedere (exterior) para apreciar a vista dos 
seus jardins. Con,nuamos para a Karlzplatz com a famosa Igreja de S. Carlos Borromeo, o mais 
importante monumento barroco da cidade, erguida como promessa para o fim da peste negra. 
Terminamos a visita no hotel. Jantar e alojamento. 
 

03 Agosto (Quarta) - VIENA / MELK / RIO DANUBIO / VIENA   
Pequeno almoço no hote cedo e par,da para a excursão de dia inteiro ao Vale do Danúbio e 
Wachau, regiões mais bonitas e famosas na Áustria. Atravessando o Vale do Danúbio 
chegaremos a Melk, para visitarmos a grandiosa Abadia Benedi�na de Melk (entrada incluída), 
património Mundial da Unesco e a mais importante obra barroca da Áustria. Paragem para 
almoço em restaurante local. Ao início da tarde faremos um agradável passeio de barco no Rio 
Danúbio até Spitz, apreciando belas paisagens ao  longo das margens do Rio. Desembarque e 
con,nuação até à encantadora cidade de Dürnstein, onde encontraremos uma combinação única 
de uma paisagem deslumbrante, arquitetura tradicional e locais de interesse histórico. Segundo a 
lenda foi neste local que o Rei Ricardo Coração de Leão foi de,do e libertado pelo seu escudeiro. 
Breve passeio pelo centro.  De regresso a Viena paragem na famosa zona de Grinzing,  localidade 
inserida numa zona produtora de vinho dos chamados Bosques de Viena onde, para jantar numa 
das históricas e #picas tabernas locais par�ciparemos do tradicional “Heuriger”, apreciando o 
menu tradicional. Regresso ao hotel. Alojamento 
 

04 Agosto (Quinta) -  VIENA / BUDAPESTE  
Pequeno almoço no hotel e saída em direção a Budapeste. Chegada e almoço em restaurante 
local. De tarde inicio da visita da cidade conhecida por “Pérola das Margens do Danúbio”, para 
um primeiro contacto - passaremos pelo Museo Nacional (exterior), a emblemá,ca Avenida 
Andrássy, declarada Património da Humanidade pela UNESCO em 2002, em grande parte graças 
às belas fachadas das casas e palácios renascen,stas que se conservam, a histórica Praça dos 

Heróis, sala de visitas da cidade, com a sua imponente colunata onde estão representados reis e 
vultos polí,cos da história da Hungria (paragem para fotos), a Igreja de Ma�as, lugar de 
coroações (entrada incluída). Ao fim da tarde subiremos ao Monte de S. Gerardo de onde 
teremos uma vista fantás,ca de Budapeste. (paragem para fotos). Terminamos a visita no hotel. 
Distribuição dos quartos. Jantar e alojamento. 
 

05 Agosto (Sexta) - BUDAPESTE 
Pequeno almoço no hotel e con,nuação da visita de Budapeste, composta de duas partes: 
Buda, a parte an,ga com as suas residências da alta sociedade e as embaixadas e Peste, onde se 
encontra a zona comercial com todos os hotéis e restaurantes. Visitaremos alguns dos mais 
significa,vos monumentos: o Bas�ão dos Pescadores (exterior), o Mercado Central,  a Ópera 
(exterior) , a Sinagoga (exterior),  Basílica S. Estêvão (entrada incluída), a famosa Ponte das 
Correntes e o Parlamento (entrada incluída). Este é considerado o maior e mais bonito edi\cio 
da Hungria, construído junto ao Danúbio, numa fusão de es,los onde predomina o neo - gó,co, 
inspirado no Parlamento de Londres.  É um dos maiores parlamento do mundo, com uma 
super\cie de cerca de 18 000 metros quadrados. Tem 700 salas e gabinetes, 27 entradas e hoje 
em dia é o local da assembleia nacional. O almoço será em restaurante local durante as visitas. 
Ao fim da tarde regresso  ao hotel, jantar e  alojamento. 
 

06 Agosto (Sábado) - BUDAPESTE/ PRAGA 
Pequeno almoço no hotel e saída em direção a Praga, capital do an,go reino de Boémia, uma 
das cidades mais belas da Europa e que é conhecida, desde há muito, como “a Cidade Dourada 
das 100 Torres”. Chegada e almoço em restaurante na cidade velha.  De tarde percorremos as 
zonas pedonais da Praça Velha até chegarmos à praça principal, destacando-se o edi\cio da 
Câmara com o seu famoso Relógio Astronómico (vista exterior), que data de 1490, a Torre de 
Pólvora e a Igreja de Nª Senhora de Tyn.  Con,nuamos para a Praça de Wenceslau, “sala de 
visitas” de Praga. Tempo livre e transporte ao hotel, jantar e alojamento.  
 

07 Agosto - PRAGA /CIDADE DA EUROPA/PORTO 
Pequeno almoço no hotel e saída para  con,nuar a visita de dia inteiro desta inesquecível cidade 
com belos edi\cios clássicos de grande valor arquitetónico. Iniciamos a visita no bairro do 
Castelo, onde se encontra o Castelo de Praga, a Catedral de S. Vito e a Ruela de Ouro (entradas 
incluídas). Seguimos para Mala Strana (Lado pequeno) para visitarmos a Igreja de Nossa 
Senhora da Vitória, onde se encontra a estátua do Menino Jesus de Praga. Seguimos pela 
famosa Ponte de Carlos, um dos símbolos da cidade, para a Cidade Velha e paragem para 
almoço em restaurante local. De tarde visitaremos o  Bairro Judeu da cidade (entrada incluída), 
onde conheceremos a histórica das comunidades hebraicas na Boémia e Morávia e os costumes 
e tradições judaicos. Visita de 2 sinagogas e o cemitério an�go. No final transporte de imediato 
para o aeroporto. Formalidades de embarque e par,da em voo da LuThansa às 18h25 com 
des,no a Frankfurt. Chegada, mudança de avião e con,nuação da viagem às 21h00 com des,no 
ao Porto. Chegada ao aeroporto Porto pelas 22h45. Con,nuação da viagem em autocarro até ao 
local de des,no. 
 
 

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS  
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