
Áustria, 
uma viagem 
pela música
Inclui Concerto André Rieu
e Schönbrunn

1º DIA - PORTO OU LISBOA / 
VIENA

Comparência no aeroporto do 
Porto para formalidades de em-

barque e partida em direção a Lis-
boa. Troca de avião e seguimento da 

viagem até Viena. Chegada prevista 
para as 12h30 e transporte para res-

taurante local para almoço com uma 
breve panorâmica da cidade. Após o 

almoço, ida a pé para o hotel Stefanie ou 
similar, localizado bem no centro da cida-

de. Pelas 16h45, transporte para o palácio 
Schonbrunn para um final de tarde inesque-

cível. Faremos uma visita seguido de jantar 
e concerto de música clássica num ambiente 

barroco, recriando algumas das mais famosas 
peças de Mozart e Strauss. Regresso ao hotel e 

alojamento.

2º DIA  - VIENA
Visita à cidade de Viena seguindo os passos de vá-

rios músicos e compositores que fizerem da cidade a 
Capital da Música. Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Ludwig Van Beethoven serão algumas das 
personalidades de que iremos falar e conhecer melhor, 
incluindo visita à casa de Mozart, Catedral de Sto. Es-
tevão e Pasqualatihaus. Almoço em restaurante local. 
Tempo livre para passear livremente na cidade. Jantar 
em restaurante local, antes do concerto de Andre Rieu, 
às 20h30! No final, transporte de regresso ao hotel.

 3º DIA - VIENA / EISENSTADT / VIENA
Eisenstadt é uma cidade estatutária da Áustria, capital 
do Estado do Burgenland, situada a cerca de 70km de 
Viena. Neste dia exploraremos a vida de Joseph Haydn 
desde a sua vida no Palácio Esterhazy ao Museu e 
Mausoléu Haydn.
Almoço em restaurante local. Regresso a Viena ao final 
da tarde. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA - VIENA / LISBOA OU PORTO
Visita da Família Strauss. Manhã dedicada a Johann 
Strauss incluindo a casa onde compôs a valsa Danu-
bio Azul e a Musikverein. Almoço em restaurante local. 
Algum tempo livre antes do transporte para o aero-
porto. Embarque em voo TAP Air Portugal em direção 
a Lisboa. Troca de avião e seguimento da viagem até 
ao Porto.

FIM DA VIAGEM
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Porto / Lisboa / Viena / Lisboa / Porto, 
em classe económica na companhia aérea TAP, com 
direito ao transporte de 23 kgs de bagagem de porão;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor 
de 69.50 € (à data de 01.08.2018 – a reconfirmar na altura 
da emissão do bilhete);
• Assistência e transporte privativo Aeroporto / Hotel / 
Aeroporto;
• Alojamento no Hotel Stefanie 4****, ou similar, incluindo 
o pequeno-almoço diário;
• Estadia em regime de pensão completa, desde o almoço 
do 1ª dia ao almoço do 4º dia;
• Visitas de acordo com o programa, acompanhadas por 
guia local em espanhol ou português, incluindo entradas 
nos monumentos visitados no interior;
• Jantar e concerto em categoria B no Palácio Schonbrunn;
• Bilhete para concerto de Andre Rieu, categoria B, na 
Stadhalle Vienna;
• Acompanhamento por um Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
•Seguro Multiviagens (cancelamento antecipado, 
assistência e interrupção);
• Bolsa de documentação Tryvel;
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
•Gratificações (bagageiros, motorista, guia e 
restaurantes);
• Tudo o que não esteja devidamente informado como 
incluído de forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como extras;
• Bagageiros;

NOTA ADICIONAL:
O programa inclui concerto de Andre Rieu, mas na 
eventualidade de cancelamento ou alteração de data do 
mesmo por parte do músico, a viagem realizar-se-á não 
sendo, dessa forma, possível cancelar a participação na 
mesma.

DE 3 A 6 MAIO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.500€

80€

De Mozart a Strauss, passando por 
Joseph Haydn, a Áustria respira 
musica clássica a cada recanto.

ÁUSTRIA


