
Budapeste - 2 noites | Viena - 2 noites | Praga - 3 noites | Berlim - 3 noites | São Petersburgo - 3 noites | Moscou - 3 noites

1° DIA - BRASIL / BUDAPESTE (HUNGRIA) 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Budapeste. 

2° DIA - BUDAPESTE 
Chegada a Budapeste, a deslumbrante capital da Hungria. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Budapeste até o hotel INCLUSO. Noite 
livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros 
no final do dia no hotel. 

3° DIA - BUDAPESTE 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à deslumbrante capital 
húngara que é a fusão das cidades de Buda e Pest, separadas pelo 
Rio Danúbio e interligadas por uma dezena de lindíssimas pontes. 
Conheceremos a Praça Kossuth, Bastião dos Pescadores (INGRESSO 
INCLUSO), a Igreja de Matias (INGRESSO INCLUSO), a Catedral de Santo 

Estevão, a Ópera, o Parlamento, a Cidadela, além de outros pontos 
turísticos interessantes desta linda cidade. Um bom passeio é caminhar 
por Vaci Ucta, rua de pedestres com belos prédios modernistas e visitar 
o famoso Café Gerbaud, parada obrigatória para um delicioso chá com 
doces húngaros. 

4° DIA - BUDAPESTE / BRATISLAVA / VIENA (ÁUSTRIA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída para a bela e romântica Viena. No caminho, 
visitaremos Brastislava, a capital da Eslováquia, onde conheceremos 
o imponente Castelo com sua linda vista para o Danúbio, o Palácio 
Presidencial e o centro histórico com seus típicos restaurantes e cafés. 
Finalizada a visita continuaremos em direção a Viena. Chegada a Viena 
e acomodação no hotel. Restante do tempo livre para já começarmos a 
explorar esta belíssima cidade. 

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Maio: 04 e 18* | Julho: 06, 13, 20* e 27*
Agosto: 03*, 10, 17* e 31 
Setembro: 14*

Baixa Temporada 2018
Outubro: 05* e 12*
Novembro: 02*

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

Palácio de Schonbrunn, Viena - Áustria

LESTE EUROPEU E RÚSSIA
18 dias e 16 noites
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5° DIA - VIENA 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica à cidade, capital musical da 
Europa, conhecendo a Ópera do Estado, a Catedral de Santo Estevão, 
o Palácio Imperial de Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro 
Nacional, o Palácio Belvedere e Schönbrunn (INGRESSO INCLUSO para 
visita interna no Palácio de Schönbrunn). Aproveitaremos a tarde livre 
para caminhar pela movimentada rua de pedestres Kärtntner Strasse.

 6° DIA - VIENA / CESKY KRUMLOV / PRAGA (REPÚBLICA TCHECA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino a Praga, capital 
da República Tcheca. No caminho, visitaremos Cesky Krumlov, cidade 
medieval incluída na lista da Unesco como patrimônio da humanidade, 
conheceremos o seu Castelo do século XIII (parte externa) e as suas 
típicas casas com arquitetura medieval gótica, renascentista e barroca, 
entre as quais se destaca o teatro do castelo, integralmente conservado 
até nossos dias sem nenhum tipo de reconstrução. Finalizada a visita, 
continuaremos a nossa viagem com destino a Praga. Chegada a Praga 
e acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre em Praga para 
caminharmos pelo centro desta imponente cidade. 

7° DIA - PRAGA 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta que é 
conhecida como a “Cidade das Cem Torres”, incluindo: Bairro do 
Castelo de Praga (INGRESSO INCLUSO para visita interna ao Castelo), 
onde também está o Palácio Presidencial; Catedral de São Vito, Igreja 
de São Jorge, Rua dos Ourives e outros pontos de interesse turístico 
e histórico. Aproveitaremos a tarde livre para explorar esta cidade, 
considerada uma das mais lindas do mundo. À noite, jantar com 
drink de boas-vindas em Restaurante típico local (INCLUSO no Tour 
Premium).

8° DIA - PRAGA
Café da manhã BUFÊ e dia inteiramente livre para aproveitar esta 
intrigante cidade. Recomendamos visita à Igreja de Nossa Senhora 
das Vitórias (mais conhecida mundialmente como a Igreja do Menino 
Jesus de Praga) no bairro central de Mala Strana. Ver as vitrines das 
sofisticadas lojas de afamadas marcas da rua Pariská. E na hora do 
almoço, recomendamos visitar a típica cervejaria Staropramem, 
fundada em 1869, onde se poderá degustar excelentes tipos de cerveja 
com comidas típicas. E à noite, experimente um jantar ou café na Casa 
Municipal na Praça da República, ao lado da Torre da Pólvora. Conheça 
também os espetáculos tradicionais do Teatro Negro ou da Ópera de 
Marionetes (ambos próximos à saída da Ponte Carlos na cidade velha). 

9° DIA - PRAGA / DRESDEN / BERLIM (ALEMANHA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Berlim, belíssima capital 
alemã, símbolo dessa nação reunificada. No caminho visitaremos 
Dresden, capital da antiga Saxônia, e importante cidade industrial da 
antiga Alemanha Oriental, conhecendo: o Palácio Zwinger (que abriga 
no seu interior três museus de arte); a Igreja de Santa Ana; a Praça 
antiga do Mercado; o Palácio Real E a Igreja de Nossa Senhora. 
Finalizada a visita, continuaremos com destino a Berlim para 
acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre para começarmos 
a apreciar as maravilhas desta cidade, no Europa Center ou na 
Postdammerplatz (moderno centro de gastronomia e lazer da cidade). 

10° DIA – BERLIM / POTSDAM/ BERLIM 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã, visita panorâmica à cidade 
com os principais pontos turísticos da parte oriental e ocidental, 

conhecendo: Palácio Bellevue, West Side Gallery, o imponente Portão 
de Brandenburgo, cartão postal da cidade e marco divisório da cidade 
durante os anos de Guerra Fria; o Reichstag - o belíssimo Parlamento 
com sua cúpula de vidro, Unter den Linden, Karl Max Alee. Nesse 
passeio, você ainda irá se encantar com a grandiosidade do Museu 
Pergamon (INGRESSO INCLUSO). Também visitaremos o Museu Check 
Point Charlie-Mauer (INGRESSO INCLUSO), este é o Museu do Muro 
(Die-Mauer = O Muro de Berlim). A tarde continuaremos nosso passeio 
com destino a Potsdam, capital do Estado de Brandenburgo, onde 
visitaremos o Parque Sanssouci (INGRESSO INCLUSO para visita interna 
a um de seus palácios), palácio de verão construído imperador alemão 
Frederico II, grande estadista, militar e popularmente conhecido 
como “Fritz” pelos seus súditos. Os diversos palácios do parque são 
considerados patrimônio Cultural da Humanidade. Finalizada a visita, 
retornaremos a Berlim. 

11° DIA - BERLIM 
Café da manhã BUFÊ. Hoje o dia será livre para podermos desfrutar 
ainda mais desta efervescente cidade, sugerimos fazer um passeio 
de barco no rio Spree, ou se aventurar no lado oriental de Berlim, 
considerada a parte da cidade mais vibrante da Europa atualmente. 
Também não deixe de conhecer a KDW, próxima ao Europa Center, 
uma das mais sofisticadas e variadas lojas de departamentos da cidade. 

12° DIA - BERLIM / SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Berlim. PASSAGEM AÉREA de Berlim a São Petersburgo 
em classe Turística INCLUSA. Chegada à belíssima cidade de São 
Petersburgo, a “Veneza do Norte”. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de São Petersburgo até o hotel INCLUSO. Acomodação e 
hospedagem no hotel. NOTA IMPORTANTE: Este tour terá outro Guia 
acompanhante diferente na Rússia. Por isso, o Guia Brasileiro passará 
todas as instruções ao grupo antes da saída de Berlim. O grupo fará 
o traslado do hotel ao aeroporto de Berlim, o voo de Berlim a São 
Petersburgo e o traslado do aeroporto de São Petersburgo ao hotel 
SEM ASSISTÊNCIA, e o novo Guia Brasileiro encontrará os passageiros 
no hotel em São Petersburgo. 

13° DIA - SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour 
Premium. Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar 
Pedro, o Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima 
catedral de São Salvador Sangrando, a Catedral de Santo Isaac e 
outros atrativos. À tarde visitaremos o mundialmente famoso Museu 
Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos maiores do mundo. 

14° DIA - SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 
Dia livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que 
encanta a todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um 
tour opcional até Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio dos 
czares russos, ou, ainda, visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da 
Catedral de Santo Isaac. Noite livre para assistirmos OPCIONALMENTE 
um belo espetáculo de música e danças folclóricas russas.

15° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU 
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour 
Premium. Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação 
de trens de São Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta 
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velocidade Sapsan que cobre a distância de 650 quilômetros desde 
São Petersburgo até Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE TREM 
desde São Petersburgo a Moscou em Classe Turística INCLUSO). O trem 
Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino“, pode chegar a alcançar 
250 quilômetros por hora e é um dos mais modernos do mundo. 
Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel. Noite livre. 

16° DIA - MOSCOU (RÚSSIA) 
Café da manhã BUFÊ. Visita a imponente capital da Rússia, fundada 
em 1147, e o maior centro político e cultural do país, apreciando a 
Praça Vermelha, o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - 
construída em 1560. Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos 
da capital e o metrô (ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas 
estações das mais belas e luxuosas do mundo: verdadeiras obras de 
arte. 

17° DIA - MOSCOU 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin 

(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram 
coroados os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar 
e muito mais. Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso 
e variado artesanato russo. Sugerimos visita OPCIONAL ao belíssimo 
museu da Grande Vitória Russa, com continuação para a famosa Arbat 
Street. 

18° DIA - MOSCOU / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Moscou INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Praça Vermelha - Moscou
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português 
ou Espanhol INCLUSO; 

• Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste; 
• Ingresso INCLUSO na Igreja de Maria em Budapeste; 
• Ingresso INCLUSO no Palácio de Schönbrunn em Viena; 
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga; 
• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam; 
• Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim; 
• Ingresso INCLUSO no Museu do Check-Point Charlie Mauer em Berlim; 
• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage em São Petersburgo; 
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou; 
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou.
• 01 jantar INCLUSO com drink de boas-vindas em Restaurante típico local 
em Praga.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Passagem aérea de Berlim a São Petersburgo em classe Turística 
INCLUSA; 

• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a 
Moscou INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

CIDADE  HOTEL  CAT

Budapeste	 	 Novotel	Danube	 P
Viena	 	 Falkensteiner
	 	 Am	Schottenfeld	 P
  Austria Trend
  Park Royal  P
  Fleming’s Hotel P
  AM Konzerthaus
	 	 Vienna	 	 P
  Imperial Ridding
  School Renaissance
	 	 Vienna	 	 P
Praga  Occidental Praha Five P
	 	 Majestic	Plaza	Prague	 P
  Astoria Prague P
  Falkensteiner Maria
  Prag  P
Berlim  Berlin  P
  Andels Berlin P
  Riu Plaza Berlin P
São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky  P
	 	 Novotel	St.	Petersburg
  Centre  P
  Ambassador P
Moscou  Hilton Leningraskaya PS
  DoubleTree by Hilton
  Moscow Marina P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Budapeste e de Moscou 
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Trdelnik, tradicional patisserie Tcheco

TOUR PREMIUM
LESTE	EUROPEU	E	RÚSSIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã CONTINENTAL ou 
BUFÊ dependendo do hotel.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou 
Espanhol INCLUSO; 

• Ingresso INCLUSO no Bastião dos Pescadores em Budapeste; 
• Ingresso INCLUSO na Igreja de Maria em Budapeste; 
• Ingresso INCLUSO no Palácio de Schönbrunn em Viena; 
• Ingresso INCLUSO no Castelo de Praga; 
• Ingresso INCLUSO no Parque Sansoucci em Potsdam; 
• Ingresso INCLUSO no Museu Pergamon em Berlim; 
• Ingresso INCLUSO no Museu do Check-Point Charlie Mauer em Berlim; 
• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage em São Petersburgo; 
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou; 
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou.

•Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Passagem aérea de Berlim a São Petersburgo em classe Turística INCLUSA; 
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a Moscou 
INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
LESTE	EUROPEU	E	RÚSSIA

Um	 novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	de	categoria	 turística,	 turística	 superior	e	primeira	com	bom	acesso	ao	centro	das	cidades	
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar	o	melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!	

CIDADE  HOTEL  CAT

Budapest  Mercure Buda TS
  GoldenPark  TS
  Hotel Budapest TS
Viena	 	 Austria	Trend	Beim	
  Theresianum TS
  Senator  TS
Praga  Ibis Praha Mala Strana T
  Duo Praha  TS
Berlin  Sylter Hof Berlin TS
  Holiday Inn City West TS
  City East Berlin TS
São Petersburgo Dostoevsky  TS
	 	 Park	Inn	Nevsky	 TS
  Ibis Saint Petersburg 
  Centre  TS
Moscou  Cosmos  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic; 
• Bilhete aéreo do Brasil até Budapeste e de 
Moscou até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Detalhe da Igreja Memorial Kaiser-Wilhelm - Berlim
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