
Fim de Ano 2019 / 2020 em Budapeste 

A Rainha do Danúbio 

30 de dezembro 2019 a 02 de janeiro 2020 (4 dias) 

 

A Direção do Clube Galp Núcleo Norte, apresenta a seus associados, familiares e amigos pela primeira 

vez a possibilidade de participar na passagem de Ano numa das mais Belas cidades da Europa, repleta 

de cultura e monumentos. 

A cidade é cortada pelo Rio Danúbio, um dos maiores e mais famosos da Europa. Além de importante 

eixo comercial,  faz parte da história da cidade e de vários  países da Europa . O rio que corta a cidade, o       

Danúbio Azul, foi celebrado na valsa de Strauss, não sendo azul, pasmem, a cor é mais para o verde. 

 

 

INFO #cgnorte 

          Cultur@lmente        2019 / 2020 

        Passagem de Ano 

 

                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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Fim de Ano 2019 / 2020 em Budapeste 

A Rainha do Danúbio 

30 de dezembro 2019 a 02 de janeiro 2020 (4 dias) 

Uma das cidades mais belas da Europa, às margens do Rio          

Danúbio, Budapeste foi fundada em 1873 com a fusão das cidades 

de Buda e Obuda, na margem direita do Danúbio, com Peste, na 

margem esquerda. Durante a estação mais fria do ano, a capital 

húngara ganha ainda mais vida, oferecendo aos visitantes uma  

atmosfera mágica, digna de um conto de fadas. Repleta de cultura 

e de monumentos icónicos, a bares e restaurantes premiados,  

passando por lojas, cafés e atrações turísticas imperdíveis, há  

muito para ver. Teremos ainda a oportunidade para fazer compras nos mercados natalícios da cidade,  

patinar no  parque da cidade, tomar banho numa das termas ao ar livre e passar o ano novo com um 

grandioso espetáculo de fogo-de-artifício.  
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Fim de Ano 2019 / 2020 em Budapeste 

A Rainha do Danúbio 

30 de dezembro 2019 a 02 de janeiro 2020 (4 dias) 

 

Budapeste receciona três dias de celebração, portanto, se  

você está planejando em aproveitar muito o Ano Novo, esta 

cidade é para você. Tudo começa em 30 de Dezembro na   

praça Vörösmarty e termina no dia de Ano Novo, quando    

você vai curtir as bandas ao vivo de países diferentes e, claro, 

uma queima de fogos de artificio à meia-noite. Quando não 

aguentar mais o frio, ande até a avenida Andrassy onde       

encontra-se a lendária praça central Liszt Ferenc, conhecida 

por seus muitos cafés e uma grande variedade de bares   para terminar a noite em grande estilo. 
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Itinerário 

1º Dia – 30/12 – Porto - Budapeste 

Comparência no Aeroporto do Porto pelas 06h00, e pelas 08h00 saída em voo TAP com destino a Lisboa. 

Chegada pelas 09h05 e pelas 11h05 continuação até Budapeste. Chegada pelas 15h40. Transporte para o 

centro, e lanche num restaurante local.  

Início da apresentação da cidade com visita panorâmica pelos principais pontos como o Miradouro do 

Monte de São Gerardo e com passagem pelo Castelo de Vajdahunyad iluminado.  

Check-in no Hotel Mercure Korona 4*, ou similar.  

Saída em autocarro para visita panorâmica noturna da cidade e Jantar Medieval no Restaurante 

“Lancelot”, numa autêntica recriação de época, onde os convidados comem à mão, a sopa é servida em 

pão fresco e os empregados, vestidos à época, servem as enormes bandejas em pratos e mesas de       

madeira. Durante todo o jantar há música e danças típicas. Regresso ao hotel. Alojamento. 
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Itinerário 

2º Dia – 31/12 – Budapeste  

Visita ao centro monumental com especial destaque para a Praça dos Heróis; o 

Edifício da Ópera; a    Basílica de Santo Estevão; a Ponte das Correntes; o Basti-

ão dos Pescadores e a Sinagoga. Visita interior à Igreja Matias e ao majestoso 

Parlamento, o local onde se reúne a Assembleia Nacional da Hungria e um dos edifícios legislativos mais 

antigos da Europa, que constitui um notável exemplo paisagístico da Hungria. 

Visita ao Central Market Hall, que oferece a maior e mais rica seleção legumes e frutas frescas, como de 

artesanato típico e produtos famosos da Hungria, como as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e        

especiarias. Almoço na típica cervejaria “Karltenberg”. 

Continuamos as visitas à cidade, com destaque para o Teatro Nacional de Budapeste; a Avenida Andrássy, 

um extenso boulevard com belas fachadas das casas e palácios renascentistas; o Monumento à           

Libertação; o Shoes on the Danube Bank que consiste numa linha de 40 metros de sapatos, esculpidos 

em    ferro, que simbolizam os judeus assassinados na cidade durante a Segunda Guerra Mundial e o 

Savoyai Terrace, um longo terraço com vistas panorâmicas da cidade.  

Tempo livre para atividades de carácter particular. Poderá passear pela praça Vörösmarty, onde        

também há uma feira popular com coisas típicas, desde comida, souvenirs, cervejas e pulseiras; patinar no 

Parque da Cidade (Városliget), tomar um café no Hotel Gellért ou no Café Kult.  

Ao início da noite, saída em autocarro do hotel para Jantar Réveillon no Restaurante Callas, onde       

faremos a passagem de ano com todo o glamour e animação. O programa começa com um welcome 

drink seguido de um jantar com entradas, três pratos principais, sobremesas, bebidas e champanhe.  

Regresso ao hotel e alojamento. 
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Itinerário 

3º Dia – 01/01 - Budapeste – Szentendre - Budapeste 

Começamos o dia com uma das mais emblemáticas atividades de inverno da cidade - os banhos termais 

de Széchenyi. A água quente é proveniente de duas nascentes termais profundas, de onde a água brota 

a 77º e 74º para o complexo termal. De tarde, saída para visita à aldeia típica de Szentendre, a 20km de 

Budapeste, na margem do rio. Tem muitas ruas estreitas e casas pequenas onde hoje montaram muitos 

museus, cafés e bares simpáticos e muitas lojas com artesanato húngaro. Santo André oferece boas     

possibilidades de fazer compras, tirar fotos e passear pelas ruas pitorescas. Almoço no Restaurante       

Korona e algum tempo livre para compras.  

Regresso a Budapeste e saída para jantar numa quinta típica com a recriação de um casamento Húngaro. 

Regresso ao hotel. Alojamento. 
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Itinerário 

4º Dia – 02/01 – Budapeste - Porto 

Saída em direção a Gödöllő, residência húngara da Imperatriz Sissi, onde iremos visitar o Palácio da      

Imperatriz Sissi. Durante a época comunista, o castelo foi utilizado como estábulo e pocilga, mas        

felizmente o estado húngaro fez um esforço enorme para reconstruir o castelo e a maior parte das salas já 

foi restaurada de acordo com o original. Regresso a Budapeste e cruzeiro no Danúbio onde será servida 

almoço a bordo.  

Após o almoço, transporte para o aeroporto e pelas 16h25 partida em voo TAP, com destino a Lisboa. 

Chegada pelas 19h10 e pelas 21h00 continuação até ao Porto. Chegada pelas 21h55. 
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ALOJAMENTO: Hotel Mercure Korona 4*, ou similar  

 

O Mercure Budapest Korona está situado no centro de Budapeste, perto dos tesouros arquitetónicos    

locais, como a Basílica de Santo Estêvão, o Parlamento ou a Ópera Estatal Húngara. O Mercure Budapest 

Korona fica a apenas 600 metros do Danúbio, e dispõe de piscina e sauna. 

O hotel fica bem no centro histórico e empresarial de Budapeste, no meio da famosa Rua Váci (calçadão). 

O Rio Danúbio, a Sinagoga da Rua Dohány, o Bairro Judeu, além de museus, "ruin pubs" (bares) e casas 

de banho termais estão situados nas proximidades. 
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PREÇÁRIO:  
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Preço Associado em Quarto Duplo / Twin  1 365€ 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin   1 395€  

Criança até 12 anos, compartilhando quarto com 2 adultos     975€ 

Suplemento Quarto Individual     295€ 

 A Diferença de Não Associado é Pago no ato da inscrição 

 Suplemento Pago no ato da inscrição 

 Plano de Pagamento em tabela em baixo* 

      * Caso pretenda outro tipo de plano de pagamento, a direção está recetiva a analisar 

  

Inscrição 

abril 

1ª  

maio 

6ª  

outubro 

7ª  

novembro 

2ª  

junho 

3ª  

julho 

4ª  

agosto 

5ª  

setembro 

8ª 

dezembro 

9ª 

janeiro 

10ª 

fevereiro 

11ª 

março 

ADUL 200€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 200€ 100€ 100€ 65€ 

CRI. 82.5€ 82.5€ 82.5€ 82.5€ 82.5€ 82.5€ 82.5€ 82.5€ 82.5€ 82.5€ 82.5€ 67.5 

    

SUP 295€            



O preço inclui: 

 Passagem aérea, em classe económica, em voo regular TAP, no percurso Porto / Lisboa /              

Budapeste / Lisboa / Porto, com taxas de aeroporto, segurança e combustível, no valor de 139,17 € 

- sujeitos a confirmação aquando da emissão dos bilhetes; 

 Alojamento e pequeno-almoço no hotel mencionado ou similar; 

 Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante toda a viagem; 

 Acompanhamento de guia local, de língua portuguesa ou castelhana, durante todas as visitas; 

 Todos os transportes e visitas em autocarro de turismo;  

 Pensão completa, desde o lanche do 1º ao almoço do 4º dia (1 lanche, 3 almoços e 3 jantares), com 

bebidas em todas as refeições (uma bebida por pessoa); Jantar Réveillon  

 Entrada e visitas aos museus / monumentos / parques conforme programa (Parlamento; Igreja 

Matias e termas Széchenyi (2horas) - incluindo todo o tipo de termas e sauna, com aluguer de    

toalhas e cabines para trocar de roupa e o Palácio da Sissi em Godollo); 

 Seguro de Viagem (com cancelamento antecipado, assistência e interrupção); 

 Taxas hoteleiras de turismo, serviços e IVA; 

INFO #cgnorte 

          Cultur@lmente        2019 / 2020 

        Passagem de Ano 

 

                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



O preço não inclui: 

 Gratificações a guias e motoristas; 

 Tudo o que não estiver mencionado como incluído 
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DESISTÊNCIAS : 

Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, qualquer cancelamento estará sujeito a custos  associados. 

Estes custos variam consoante a data de cancelamento e nos forem exigidos pelo Operador Turístico.  

 

Outras Informações: 

 Inscrições até  30 de junho 

 A validação da inscrição está sujeita a pré-pagamento, da inscrição 

 A realização desta atividade está sujeita a numero mínimo de 25 participantes (nº inferior terá outros 

custos acrescidos)  

 O Clube Galp Núcleo Norte é responsável pelo programa mencionado em parceria com a Tryvel         

parceiro devidamente licenciado, empresa com a qual a direção do clube estabeleceu um protocolo 

de cooperação, mesmo para viagens de carater individual. 

 Salvaguardam-se quaisquer alterações do programa provocadas pelas condições atmosféricas ou   

outro motivo de força maior. 
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