
PEREGRINAÇÃO E EXCURSÃO A REPÚBLICA TCHECA, 

POLÔNIA, HUNGRIA, ESLOVÁQUIA E ÁUSTRIA 
 

DIREÇÃO ESPIRITUAL: PADRE JEFERSON MENGALI 
 

PARTIDA: 15 DE JULHO DE 2021 
 

ROTEIRO: 
 

1º dia (15/07 quinta-feira) SÃO PAULO / PRAGA 
Em horário a ser determinado, apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com 
destino a Praga, com conexão. 
 

2º dia (16/07 sexta-feira) PRAGA 
Encontro com o guia acompanhante no aeroporto e traslado ao hotel para hospedagem. Restante 
do dia livre. Jantar.  
 

3º dia (17/07 sábado) PRAGA 
Pela manhã, visita panorâmica da cidade incluindo a Igreja do Loreto, o 
Castelo de Praga, Catedral de São Vito, Viela do Ouro, Igreja de São 
Nicolau, Igreja Nossa Senhora da Vitória do Menino Jesus de Praga - Santa 
Missa, Ponte Carlos VI, Torre da Pólvora, Praça da Cidade Velha, o Relógio 
Astronômico e o Bairro Judeu. Jantar. 
 

4º dia (18/07 domingo) PRAGA 
Pela manhã, Santa Missa e saída para o mini-cruzeiro pelo Rio Moldavia, desfrutando do 
encanto dos molhes de Praga e da vista excepcional ao Castelo e aos bairros históricos. Esta é 
uma maneira muito original de descobrir as numerosas jóias arquitetônicas da capital Tcheca. 
Tempo livre para atividades pessoais ou passeio opcional. Jantar. 
 

5º dia (19/07 segunda-feira) PRAGA / WROCLAW 

Pela manhã, saída em direção Wroclaw, capital da Silésia. Chegada e visita panorâmica da 
cidade histórica incluindo a Prefeitura, Praça do Mercado, Ilha da Areia, Santa Maria, Ostrow 
Tumski, Ponte de Areia, Panorama Racklawice e a Catedral. Santa Missa e hospedagem no 
hotel. Jantar. 
 

6º dia (20/07 terça-feira) WROCLAW / CZESTOCHOWA 

Pela manhã, saída em direção a Czestochowa para visita ao Santuário de Nossa Senhora de 
Jasna Gòra (Monte Claro) com a imagem da Virgem Negra, que, segundo a tradição, foi pintada 
por São Lucas em uma peça de madeira procedente da mesa usada pela Sagrada Família. Santa 
Missa e hospedagem no hotel. Jantar. 
 

7º dia (21/07 quarta-feira) CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / WADOWICE / CRACÓVIA 
Pela manhã, saída em direção a Auschwitz-Birkenau para visita ao ex-campo de concentração 
nazista (cela de São Maximiliano Kolbe) e a Wadowice, cidade natal de São João Paulo II para a 
visita da Casa/Museu onde ele nasceu e a Igreja da Apresentação da Virgem Maria onde ele foi 
batizado. Santa Missa e continuação até Cracóvia. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar. 
 

8º dia (22/07 quinta-feira) CRACÓVIA  
Pela manhã, visita panorâmica da cidade incluindo o Centro Cultural, 
Castelo Real e Catedral de Wavel (Santo Estanislau, padroeiro da 
Polônia) com capelas, criptas, sarcófagos e tumbas de reis, Centro Antigo, 
Praça do Mercado, Igreja de Santa Maria e Porta Florianska. Tempo livre. 
Jantar. 
 
 



9 º dia (23/07 sexta-feira) CRACÓVIA  
Pela manhã, visita ao Santuário da Divina Misericórdia (Santa Faustina) - Santa Missa. À tarde, 
visita as Minas de Sal, incluindo a Capela de St. Kinga, uma impressionante sala que conta com 
uma bela decoração feita simplesmente a base de sal. Jantar. 
 

10º dia (24/07 sábado) CRACÓVIA / BUDAPESTE 
Pela manhã, partida em direção Budapeste - a pérola do Danúbio, passando por Tatra, 
elevações graníticas do Carpatos. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar. 
 

11º dia (25/07 domingo) BUDAPESTE  
Pela manhã, Santa Missa e visita panorâmica da cidade incluindo Catedral 
de São Matias, o Bastião dos Pescadores Monumento de Santo Estevão, 
Palácio Real, a Ópera, Catedral de Santo Estevão e Avenida Andrassay e a 
Praça dos Heróis. Tempo livre. À noite, saída para um mini-cruzeiro pelo 
rio Danubio com jantar buffet, música folclórica húngara e vista noturna de 
Budapeste. 
 

12º dia (26/07 segunda-feira) BUDAPESTE / BRATISLAVA / VIENA 

Pela manhã, saída em direção a Bratislava. Tempo livre para passeio no centro histórico. 
Continuação da viagem até Viena, capital austríaca, outrora sede de um dos maiores impérios da 
Europa. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar. 
 

13º dia (27/07 terça-feira) VIENA 
Pela manhã, visita panorâmica da cidade incluindo a Avenida Ringstrasse, Ópera Nacional, 
Museu de Belas Artes, Palácio Imperial Hofburg, Parlamento, Teatro Municipal, Igreja Votiva, 
Monumentos a Strauss, Goethe e Mozart, a ponte sobre o Rio Danúbio, Praça dos Heróis e 
Universidade. Jantar. 
 

14º dia (28/07 quarta-feira) VIENA 
Pela manhã, visita ao Palácio de Schoenbrunn da Imperatriz Sissi, os 
Jardins do Palácio Belvedere e a Catedral de Santo Estevão. Santa Missa na 
Igreja de São Carlos Borromeu e tempo livre. Jantar. A seguir, participação 
no Concerto de Música Clássica. 
 

15º dia (29/07 quinta-feira) VIENA / SÃO PAULO 
Pela manhã, saída para a Santa Missa de Ação de Graças. A seguir, almoço de 
confraternização e continuação até o aeroporto para embarque com destino à São Paulo, com 
conexão. 
 

16º dia (30/07 sexta-feira) SÃO PAULO  
Chegada e fim da peregrinação. 
 

PREÇO DO PACOTE POR PESSOA: € 4.100,00 

 

- CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS - 
 

O PREÇO DO PACOTE INCLUI: 
 Passagem aérea (classe econômica), com saída e chegada de São Paulo; 
 Traslados (aeroporto / hotel / aeroporto); 
 Hospedagem em hotéis de primeira categoria (4 estrelas), ocupando apartamentos duplos 

standard com banheiro privativo; 
 Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - menu turístico/fixo); 
 Almoço de confraternização em Viena; 
 Maleteiros nos hotéis (uma mala por pessoa); 
 Transporte em ônibus de Gran Turismo (wi-fi, tv, dvd e ar condicionado); 



 Visitas conforme mencionadas no programa; 
 Entradas (Castelo de Praga, Catedral de São Vito, mini-cruzeiro no rio Moldavia, Igreja de 

Santa Maria, Catedral de Wawel, Wadowice (exposição), Auschwitz, Minas de Sal, Igreja de 
São Matias, Catedral de Santo Estevão, mini-cruzeiro no rio Danubio, Igreja de São Carlos, 
Palácio de Schonbrunn e Concerto de Música Clássica); 

 Guia acompanhante na Europa, falando português; 
 Guias locais (Praga, Cracóvia, Budapeste e Viena); 
 Acompanhante (Praxis Viagens) desde o embarque ao desembarque em São Paulo; 
 Kit Praxis (mochila, etiqueta de bagagem, capa de passaporte e porta moedas e documentos) 

e o Guia do Peregrino (livreto com todos os detalhes da viagem). 
 

O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI: 
 Extras nos hotéis (refeições à La Carte, bebidas, lavanderia e telefonemas); 
 Serviços extras decorrentes de mudança de horário e atraso de voos previstos; 
 Taxas de embarque/serviço (€ 160,00); 
 Seguro viagem Max 60 (€ 70,00); 
 Gorjetas (€ 70,00); 
 Visitas e passeios opcionais; 
 Extras de caráter pessoal. 

 

Suplemento para ocupar quarto individual: € 960,00 
 

INSCRIÇÃO: 
Taxa de € 300,00 (trezentos euros) por pessoa - não reembolsável. A taxa de inscrição será 
deduzida valor do pacote. Na data de pagamento, consultar a taxa de câmbio (turismo/venda) 
indicada pela Praxis Viagens. Efetuar o pagamento em favor da Praxis Viagens e enviar cópia do 
comprovante de depósito/transferência juntamente com a Ficha de Inscrição através do fax 
(11) 3211.0040, WhatsApp (11) 95638.5157, e-mail (peregrinacao@praxisviagens.com.br) ou 
correio. Somente após o recebimento destes documentos pela Praxis Viagens é que a sua 
inscrição será efetivada.  

 

Atenção! Como os lugares são limitados será obedecido a ordem de chegada da inscrição. 
Portanto, a mesma deverá ser feita sob consulta, pois estará sujeito à disponibilidade de lugar. 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
 

 PARCELAMENTO FIXO EM EUROS, AO CÂMBIO DO DIA: Deve ser pago em até 14 
parcelas (de maio/2020 a junho/2021). Na data do pagamento de cada parcela, será 
aplicada a taxa de câmbio (turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens; 

 

 ENTRADA + PARCELAMENTO NO CHEQUE PRÉ-DATADO OU BOLETO BANCÁRIO: 
Deve ser pago com entrada mínima de 20% (cheque ou depósito/transferência) e o restante 
através do cheque pré-datado ou boleto bancário em até 14 parcelas fixas em reais e sem 
juros (se início de pagamento em 15 de maio de 2020), ao câmbio turismo/venda do dia da 
compra; 

 

 ENTRADA + PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO: Deve ser pago com entrada 
mínima de 30% (cheque, depósito ou transferência) e o restante através do cartão de crédito 
(Visa ou Mastercard) em até 06 parcelas fixas em reais sem juros. A compra no cartão 
deve ser efetuada até o dia 15 de maio de 2021; 

 

 À VISTA: A quitação deve ser efetuada até o dia 15 de maio de 2021. Na data do pagamento, 
será aplicada a taxa de câmbio (turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens. 

 

BANCOS PARA PAGAMENTO: 
Todo pagamento deve ser efetuado somente em nome da Praxis Agência de Viagens e 
Turismo Ltda - CNPJ nº 05.008.379/0001-08 em cheque (nominal/cruzado) ou através de 
depósito ou transferência para uma das contas-correntes abaixo relacionadas: 

 

Banco Itaú 
Agência 0251 
C/C 65228-5 

Banco do Brasil 
Agência 0300-X 

C/C 591393-4 

Banco Santander 
Agência 3372 

C/C 13000285-0 

mailto:peregrinacao@praxisviagens.com.br


DOCUMENTOS: 
É necessário o passaporte com validade mínima até o dia 30 de janeiro de 2022. 
 

REGULAMENTAÇÃO DOS HOTÉIS: 
Em geral os hotéis estabelecem que os quartos estarão à disposição dos hóspedes a partir das 
14h00 no dia da chegada e até às 10h00 do dia da saída. 
 

DESISTÊNCIA: 
Em caso de desistência, o peregrino deverá avisar por escrito, sujeitando-se às seguintes 
retenções calculadas sobre o valor total do pacote:  
 Cancelamento a mais de 30 dias antes da partida: 10%;  
 Cancelamento entre 30 e 21 dias antes da partida: 20%;  
 Cancelamento a menos de 21 dias antes da partida: Percentuais superiores aos acima 

referidos, somente serão aplicados desde que correspondentes a gastos efetivamente 
comprovados pela Praxis Viagens. 

 

ALTERAÇÃO DE PREÇO: 
Os preços indicados nesta peregrinação estão baseados nas tarifas vigentes em 03 de abril de 
2020, sendo assim, poderão sofrer modificações em razão de eventual variação cambial da 
moeda europeia ou diante do aumento das tarifas aéreas, rodoviárias e hoteleiras. Os preços do 
pacote foram calculados para um grupo mínimo de 32 (trinta e dois) participantes. Portanto, 
em caso de menor número, a Praxis Viagens se reserva o direito de alterá-los ou cancelar o 
programa.   
 

MUDANÇA DE ITINERÁRIO: 
Este roteiro foi atualizado em 03 de abril de 2020. Portanto, a Praxis Viagens se reserva o direito 
de alterar o programa ou de trocar alguns hotéis previstos, se motivos de força maior ou razões 
especiais o exigirem, podendo fazê-lo em qualquer momento sem aviso prévio, respeitando a 
mesma qualidade e categoria. E, visando a segurança em nossas peregrinações, eventualmente 
poderá haver inversão ou suspensão de alguma visita prevista. Essas alterações serão 
informadas localmente pelo guia. 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: 
As Condições Gerais e Específicas para Prestação dos Serviços oferecidos neste impresso são 
as constantes da Deliberação Normativa nº 161/85 da Embratur cuja cópia está à disposição dos 
interessados nesta empresa. A Praxis Agência de Viagens e Turismo Ltda., devidamente 
cadastrada no Ministério do Turismo (Cadastur) sob o nº 26.005806.10.0001-9 é moralmente 
responsável na medida em que atua como organizador de viagens. Este folheto foi impresso em 
03 de abril de 2020. 
 

=========================================================================================== 
 

Importante! Na organização das viagens propostas pela Praxis Viagens (www.praxisviagens.com.br) no 
seu calendário anual de peregrinações, temos a necessidade de nos anteciparmos na contratação dos 
diversos serviços que compõem cada uma das viagens programadas. A antecedência nas reservas dos 
assentos nas aeronaves, objeto de bloqueios junto às companhias aéreas, e as negociações com os 
fornecedores (hotéis, veículos, guias, etc.) refletem nos custos globais, na melhor organização e maior 
eficiência dos produtos. Neste sentido, pedimos a sua compreensão: Faça a sua inscrição com 
antecedência! 
 
 

INFORMAÇÕES NO SEU AGENTE DE VIAGEM 
 

KLEIN VIAGENS 

Fone (31) 2535-5858 / 99922-2807 / 99311-1330 
www.kleinviagens.com.br 

conceicao@kleinviagens.com.br 
 


