
Áustria
e Budapeste

1º DIA – LISBOA / MUNIQUE
Comparência no aeroporto 

cerca de 120 minutos antes do 
horário do voo. Formalidades de 

embarque e partida ás 08h50 em 
voo TAP Air Portugal com destino 

a Munique. Chegada a Munique pe-
las 12h50. Assistência local e saída 

para almoço em restaurante. De tar-
de, panorâmica e visita da cidade, com 

especial destaque para a Marienplatz, 
centro arquitetónico e comercial de 

Munique desde a fundação da cidade. 
Aqui se situa a imponente Nova Câmara 

Municipal, construída de 1867 a 1909, edi-
fício monumental exemplo da arquitetura 

pseudo-histórica alemã, neste caso imitando 
o Gótico Holandês. Na decoração da fachada 

abundam as esculturas com alusões à história 
e lendas da Baviera, imagens de santos locais 

e muitas figuras alegóricas. Continuação pela 
Coluna de Maria, erigida em 1638 para celebrar o 

fim da ocupação sueca durante a Guerra dos Trin-
ta Anos; a Igreja de Nossa Senhora, o maior edifício 

gótico do Sul da Alemanha, construído em apenas 
20 anos (1468-88); a Fonte Richard-Strauss; o famo-

so carrilhão de Glockenspeil; a monumental Avenida 
Ludwingstrasse. Continuação pela Max Joseph Platz, 

uma grandiosa praça junto ao Palácio Real com um con-
junto de teatros que se enquadram no edifício do mes-

mo. Continuação para o Hotel Holiday Inn City Center 4* 
ou similar. Check-in e distribuição dos quartos. Saída para 
jantar em restaurante. Regresso ao hotel e alojamento.

2º DIA – MUNIQUE / CASTELO DE NUESCHWASTEIN / 
INNSBRUCK
Após o pequeno almoço saída em direção ao Castelo de 
Nueschwastein, uma construção que reflete os ideais e 
desejos do Rei Luis II, construído como um mundo imagi-
nário e poético no qual ele se podia refugiar e sonhar. Bre-
ve tempo livre antes do almoço. Almoço em restaurante. 
Visita do Castelo e continuação para Innsbruck. Jantar e 
alojamento no Grandhotel Europa 4* Sup ou similar.

3º DIA – INNSBRUCK / SALZBURGO
Pequeno almoço e visita de Innsbruck. Especialmente co-
nhecida pelas diversas estâncias de esqui que envolvem a 
cidade, Innsbruck tem também os seus atrativos históricos 
como o Palácio Imperial, 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, e o Museu Tirolês(entrada); entre ou-
tros. Almoço em restaurante. Saída em direção a Salzburg, 
capital da província homónima, e que se encontra na orla 
setentrional dos Alpes orientais, quase no centro da Áus-
tria. Jantar e alojamento no Hotel Imlauer 4* ou similar.

4º DIA – SALZBURGO / ST.WOLFGANG / SALZBURGO
Após o pequeno almoço, visita desta cidade que surgiu 
como algo realmente especial. A cidade foi durante muito 
tempo um local de inspirações artísticas, ponto de encon-
tro entre as influências do norte e sul da Europa. O en-
canto 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, Wolfgang Ama-
deus Mozart, nasceu no nº 9 de Getreidegasse, uma rua 
que hoje é uma das zonas pedonais mais atrativas. Visita 
panorâmica com destaque para a casa natal de Mozart, 
a Fortaleza de Salzburgo e a sua Catedral, e passagem 
pelo Festspielhaus de Salzburg (o Palácio onde se realiza 
o Festival de Verão de Salzburgo) e pelos jardins Mirabel. 
Poucas cidades guardam tão boas e bem preservadas 

memórias dos filmes que inspiraram, como Salzburgo. O 
importante é descobrir esta magnifica cidade austríaca 
e, será certamente ao som da música, seja da Do Cora-
ção, de Mozart ou outra qualquer mais moderna. É assim 
Salzburgo. Almoço em restaurante. Saída em direção a St. 
Wolfgang situada na margem do Wolfgangsee. Passeio de 
barco no lago até St. Gilgen. Regresso a Salzburgo ao final 
da tarde. Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA – SALZBURGO / MELK / VIENA
Após o Pequeno almoço saída em direção a Melk para visi-
ta da Abadia que inspirou Umberto Eco no livro “O Nome 
da Rosa”. Continuação para Durnstein onde será servido o 
almoço. Breve passeio e continuação para Viena, passando 
pelas típicas povoações de província desta região. Chega-
da a Viena ao Hotel Kaiserwasser 4* ou similar. Distribuição 
dos quartos. Jantar e alojamento.

6º DIA – VIENA
Pequeno almoço. Visita panorâmica da cidade banhada 
pelo Danúbio, antiga capital do Império Austro Húngaro. 
No centro de Viena podemos localizar a antiga cidade 
imperial, com o Palácio Imperial Hofburg residência dos 
Imperadores, a Ópera e o Monumento de Maria Teresa. 
Passagem ainda pela Ringstrasse, pelo Parlamento pela 
Catedral de St. Estevão. 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 transfor-
mado ao longo do Séc. XVII em palácio. O seu atual aspeto 
rococó deve-se aos planos de Fisher von Erlach e Nico-
las Pacassi durante o reinado da Imperatriz Maria Teresa. 
Schönbrunn era a residência 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-ge-
neral em 1805. Dispõe de 40 dependências imperiais 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 jar-
dins em estilo francês. Saída para a zona de Grizing para 
um jantar numa típica taberna de Viena. Regresso ao Hotel 
e alojamento.

7º DIA – VIENA / BUDAPESTE
Após o pequeno almoço, saída em direção a Budapeste. 
Chegada e almoço em restaurante. De tarde visita ao cen-
tro monumental de Budapeste, passando por ambos os la-
dos da cidade (Buda e Peste), com especial destaque para 
a Praça dos Heróis, o Edifício da Ópera, a Basílica de Santo 
Estêvão, a Ponte das Correntes, o Bastião dos Pescadores, 
a Sinagoga e a Igreja Matías (entrada). Chegada ao hotel 
Mercure Korona 4*. Em hora a combinar saída para Jantar 
no Danúbio a bordo de um cruzeiro. Regresso ao hotel e 
alojamento.

8º DIA – BUDAPESTE / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para continuação da vi-
sita de Budapeste, incluindo o famoso Parlamento (entra-
da), o local onde se reúne a Assembleia Nacional da Hun-
gria e um dos edifícios legislativos mais antigos da Europa, 
que constitui um notável exemplo paisagístico da Hungria 
e um destino muito popular em Budapeste. Ergue-se na 
Praça Kossuth Lajos, na margem do Danúbio. Atualmente 
detém o título de maior edifício da Hungria e o de segun-
do maior parlamento na Europa. Almoço em restaurante. 
Após o almoço, saída em direção ao aeroporto. Formali-
dades de embarque e saída às 16h10 em voo regular, com 
destino a Lisboa. Chegada pelas 19h00.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhante Tryvel durante toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa / Munique/ Viena / Lisboa 
na TAP Portugal, em classe económica com direito ao 
transporte de 1 peça de bagagem de porão com 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível de 152,80 
€ (à data de 26.10.2018 e a reconfirmar e atualizar à data 
de emissão da documentação);
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado;
• Guia acompanhante durante todo o circuito e que 
guiará as visitas em Budapeste;
• Guias locais em Munique, Innsbruck, Salzburgo e Viena;
• 7 noites de alojamento e pequeno almoço em hotéis de 
4 estrelas;
• 8 almoços e 7 jantares, um dos quais numa típica taberna 
de Grizing e outro a bordo de um barco no Danúbio;
• Entradas nos monumentos durante as visitas 
mencionadas, Castelo de Neuschwanstein, Museu Tirolês 
de Innsbruck, Abadia de Melk e Palácio de Schonbrun em 
Viena, Igreja Matias e Parlamento de Budapeste;
• Bolsa de documentação Tryvel contendo informação 
sobre os locais a visitar;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como o IVA;
• Seguro multiviagens 30.000€.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter 
pessoal (ex. bebidas, telefonemas, bar, minibar, lavandaria, 
etc.);
• Bebidas as refeições;
• Gratificações.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as 
disponibilidades de alojamentos e serviços à data da V/ reserva. Os valores 
acima apresentados poderão sofrer eventuais 
alterações em caso de significativas oscilações de 
custos de combustível e/ou eventuais novas taxas.

02 A 09 SETEMBRO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.995€

510€

ÁUSTRIA E HUNGRIA


