
Áustria
e Baviera

1º DIA – LISBOA / MUNIQUE
Comparência no aeroporto cer-

ca de 120 minutos antes do horá-
rio do voo. Formalidades de em-

barque e partida pelas 08h50 em 
voo TAP Air Portugal com destino a 

Munique. Refeição a bordo. Chegada 
a Munique pelas 12h50. Assistência lo-

cal e transporte para o restaurante para 
almoçar. De tarde, início da visita pano-

râmica da cidade de Munique; Passagem 
pelo Palácio das Ninfas, a Vila Olimpica, a 

Câmara Municipal de Munique, Marienplatz 
e a Igreja de Frauenkirche (visita), Maximilian 

Strasse ou seja os Campos Elisios de Muni-
que, a Coluna de Maria, Ludwigstrasse, e Max 

Joseph Platz. Ao final do dia, espera-nos uma 
“noite bávara” na mais famosa cervejaria alemã, 

a Hofbrauhaus, onde o jantar é acompanhado por 
animação bávara. Alojamento em Hotel 4****.

2º DIA – MUNIQUE / NEUSCHWANSTEIN / INNS-
BRUCK

Após o pequeno almoço no hotel, saída para Füssen, 
cidade montanhosa, localizada a Este de Allgäu, com a 

sua interessante zona histórica, o ponto mais meridional 
da “Rota Romântica”, visita do Castelo de Neuschwans-

tein, construído por Luís II, conhecido como o Rei Louco. 
Construído entre 1869 e 1886 e à semelhança dos castelos 

medievais dos cavaleiros alemães neo-românticos, o resulta-
do foi um palácio que parece surgir subitamente de um conto 

de fadas. Este foi o castelo que serviu de inspiração a Walt 
Disney para a construção do Castelo da Bela Adormecida na 
Disneyland. As divisões do palácio estão ricamente decoradas 
com cenas relativas a lendas medievais. Almoço em restauran-
te. De tarde, continuação da viagem para Innsbrück. Chegada 
a Innsbrück. Check in em Hotel 4**** e distribuição de quartos. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – INNSBRUCK
Pequeno-almoço no Hotel. De manhã, visita de meio dia à 
visita de Innsbruck. Especialmente conhecida pelas diversas 
estâncias de esqui que envolvem a cidade, Innsbruck tem tam-
bém os seus atrativos históricos como o Palácio Imperial (visi-
ta), de estilo rococó, construído no reinado da imperatriz Maria 
Teresa; a Torre da Cidade ou Stadtturm; a Catedral também 
de estilo rococó edificada sobre restos góticos; entre outros. 
Almoço em restaurante. Parte da tarde livre para atividades de 
carácter pessoal. Após o jantar no hotel saída para assistência 
ao show Tirolês; a Familia Gundolf é um grupo de músicos que 
retratam o Folclore Tirolês há já alguns anos em Innsbrück. A 
tradição musical data do tempo do avô, Kurt Gundolf Senior 
e hoje os fundadores do grupo Franz, Ernst e Kurt Gundolf 
Junior e suas familias organizam Noites Tirolesas em toda a 
cidade de Innsbrück. Regresso ao hotel e alojamento.

4º DIA – INNSBRUCK / SALZBURG
Pequeno almoço e saída em direção a Salzburg e almoço em 
restaurante. Salzburgo, capital da província homónima, e que 
se encontra na orla setentrional dos Alpes orientais, quase no 
centro da Áustria. Visita desta cidade que surgiu como algo 
realmente especial. A cidade foi durante muito tempo um local 
de inspirações artísticas, ponto de encontro entre as influên-
cias do norte e sul da Europa. O encanto natural da sua posição 
atraiu os Romanos há mais de 2000 anos e o apreciado sal das 
minas da sua região fez prosperar o Bispado de Salzburgo na 
primeira parte da Idade Média. A 27 de Janeiro de 1756, Wolf-
gang Amadeus Mozart, nasceu no nº 9 de Getreidegasse, uma 
rua que hoje é uma das zonas pedonais mais atrativas. Visita 
à casa natal de Mozart, à Fortaleza de Salzburgo e à sua Ca-
tedral, e passagem pelo Festspielhaus de Salzburg (o Palácio 
onde se realiza o Festival de Verão de Salzburg) e aos jardins 
Mirabel. Jantar e alojamento em Hotel 4****.

5º DIA – SALZBURG / ST. WOLFGANG / ST. GILGEN / BAD 
ISCHL / SALZKAMMERGUT / LINZ
Pequeno almoço e saída em direção a St. Gilgen. Chegada e 
cruzeiro no Wolfgangsee até St. Wolfgang aldeia piscatória 
situada na margem do Wolfgangsee. Visita da igreja e conti-
nuação com destino a Bad Ischl, importante centro de banhos 
termais e medicinais e principalmente conhecida pela Vila Im-
perial neoclássica, refúgio de verão para a monarquia austro-
-húngara descrita pelo Imperador como “céu na terra”. Almoço 
em restaurante durante o percurso. Continuação para Linz na 
região do Salzkammergut, coberta de vales e montanhas, com 
as típicas paisagens austríacas. Chegada ao Hotel de 4**** em 
Linz e distribuição de quartos. Jantar e alojamento.

6º DIA – LINZ / MELK / VIENA
Pequeno almoço e visita panorâmica da cidade com destaque 
para a Hauptplatz. É composta pela Altes Rathaus (antiga Câ-
mara Municipal) de estilo gótico, Torre do Relógio, Coluna da 
Peste, construída em agradecimento por Linz ter resistido à 
guerra, ao fogo e à peste negra e Catedral Nova. Martinskirche, 
com uma fachada modesta que esconde a mais antiga igre-
ja austríaca e o Castelo, tornando-se numa das mais famosas 
atrações de Linz. Almoço em restaurante. De tarde, continu-
ação com destino a Melk para visita da Abadia que inspirou 
Umberto Eco no livro “O Nome da Rosa”. Continuação para 
Viena, passando pelas típicas povoações de província desta re-
gião. Chegada ao hotel 4**** em Viena. Check in e distribuição 
de quartos. Jantar e alojamento.

7º DIA – VIENA
Pequeno almoço. Visita da cidade banhada pelo Danúbio, an-
tiga capital do Império Austro-Húngaro. No centro de Viena 
podemos localizar a antiga cidade imperial, com o Palácio Im-
perial Hofburg (visita), residência dos Imperadores, e do seu 
Picadeiro, a Ópera e o Monumento de Maria Teresa. Passagem 
ainda pela Ringstrasse, pelo Parlamento e visita da Catedral 
de St. Estevão (visita). Almoço em restaurante e passeio a 
pé na zona pedonal da cidade. De tarde, visita do Palácio de 
Schönbrunn, antigo pavilhão de caça que foi transformado ao 
longo do Séc. XVII em palácio. O seu atual aspeto rococó deve-
-se aos planos de Fisher von Erlach e Nicolas Pacassi durante 
o reinado da Imperatriz Maria Teresa.Schönbrunn era a resi-
dência de Verão dos Habsburgo. Foi neste palácio que tiveram 
lugar alguns acontecimentos históricos importantes tais como 
o Congresso de Viena (1814). Foi aqui que Napoleão instalou o 
seu quartel-general em 1805. Dispõe de 40 dependências im-
periais em estilo rococó que constitui, com os seus dourados, 
frescos, mobiliário, monumentais estufas e grandes espelhos, 
um reflexo fiel dos gostos artísticos da época. De mencionar, 
ainda, o extenso parque de 120 hectares, com os seus jardins 
em estilo francês. Ao final do dia, saída para uma noite típica 
vienense, jantando num Heurigen em Grinzing com música tí-
pica austriaca. Regresso ao Hotel e alojamento.

8º DIA – VIENA / LISBOA
Após o pequeno almoço, saída para visita aos Bosques de Vie-
na, belos recantos da natureza, apenas a 20 minutos do cen-
tro da cidade, cuja beleza e tranquilidade inspiraram Strauss 
a compor as suas maravilhosas valsas. Aqui visitaremos o 
Castelo de Mayerling, no qual Rudolfo, o príncipe herdeiro da 
Imperatriz Sissi e do Imperador Francisco José, se suicidou na 
companhia da sua amante Maria Vétsera. Após a tragédia, o 
castelo foi transformado por ordem do Imperado num mos-
teiro de irmãs carmelitas. Visita ainda do maior lago subterrâ-
neo da Europa, que aqui se encontra. Almoço em restaurante. 
Transporte para o aeroporto de Viena e regresso a Lisboa em 
voo TAP Air Portugal pelas 19h45. Chegada ao aeroporto Hum-
berto Delgado estimada pelas 22h20.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante Tryvel ;
• Bolsa de documentação e saco Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Munique e Viena / Lisboa em 
voos regulares TAP Air Portugal com direito ao transporte 
de 23 kg de bagagem;
• Assistênciae transporte privativo Aeroporto / Hotel / 
Aeroporto;
• 07 noites de alojamento em hotéis de categoria ( 4**** ) 
incluindo o pequeno-almoço diário;
• Programa em regime de pensão completa, desde 
o almoço do 1ª dia, ao almoço do 8º dia, num total de 
15 refeições ( 8 almoços + 7 jantares – um dos quais 
na Cervejaria Hofbrauhaus de Munique e o jantar de 
despedida num heurigen em Grinzing );
• Assistênciaao show da Familia Gundolf com 1 bebida 
incluída;
• Autocarro de turismo com ar condicionado durante 
todo o circuito;
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas 
por guias locais em espanhol ou português, incluindo 
entradas nos monumentos visitados no interior;
• Seguro de viagem – Multiviagens – MIP € 30.000;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor 
de 105,10€ por pessoa, à data de 18.11.2017 ( valor sujeito 
a reconfirmação na altura da emissão da documentação);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter 
pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.).
• Gratificações a guias e motoristas;
• City Tax;
• Bagageiros nos Hotéis;

15 A 22 JULHO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.780€

280€

ÁUSTRIA E BAVIERA


