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Erguida no final do século XV e início do 
século XVI, a residência pertenceu à fa-
mília Drechsel-Deufstetten e hoje abriga 
um hotel restaurante. Findo a visita con-
tinuação para Heidelberg . Jantar e alo-
jamento no Hotel Leonardo ou similar ( 
categoria 4**** ).

3º Dia - HEIDELBERG / FREUDENSTADT 
/ TRIBERG / FREIBURG 
Após o pequeno almoço e check-out,  vi-
sita da cidade de Heidelberg; situada no 
vale do Rio Neckar, Heidelberg é famo-
sa pelo seu centro histórico e a sua Uni-
versidade, a mais antiga da Alemanha. 
Visita do Castelo (entrada) e do Centro 
histórico onde se encontra o edifício da 
antiga Universidade e a marginal do rio. 
Passagem ainda pela Praça do Mercado 
e a Câmara Municipal. Findo a visita, con-
tinuação para Freudenstadt, cidade que, 
para além da sua idílica localização (ro-
deada pela Floresta Negra) é conhecida 
por possuir a maior Praça do Mercado 
(Marktplatz) da Alemanha. Almoço em 
restaurante local. Em Schiltach podere-
mos admirar o maior relógio de cuco do 
Mundo e na sua proximidade visita das 

cataratas de Triberg, as quais com os 
seus 103 metros de altura, constituem as 
cataratas mais altas de toda a Alemanha. 
Continuação para Freiburg onde ao final 
do dia teremos uma breve visita a pé des-
ta bonita cidade. Jantar e Alojamento no 
Hotel Alex ou similar ( categoria 4**** ) .

4º Dia - FREIBURG / TITISEE / MEERS-
BURG / LINDAU (DE BARCO) / BRE-
GENZ  
Após o pequeno almoço, visita da Cate-
dral na Munsterplatz e do centro histórico 
de Freiburg e saída com destino a Titisee, 
um lago situado na “Rota dos Relógios” e 
o maior da Floresta Negra. Continuação 
para Meersburg e almoço naquela que é 
considerada uma das cidades medievais 
melhor conservadas de toda a Alema-
nha. Aqui iniciaremos um simpático pas-
seio de barco no Lago Constança, com 
uma duração aproximada de 2h45 mins, 
terminando em Lindau, para visita des-
ta pequena Ilha situada nas margens do 
lago Constança ainda na parte alemã e 
de onde se pode admirar o “Leão Senta-
do”, esculpido em mármore, símbolo da 
Baviera, e a partir do qual, com os seus 6 

1º Dia - LISBOA / 
MUNIQUE

Comparência no 
aeroporto cerca de 

120 minutos antes 
do horário do voo. 

Formalidades de em-
barque e partida pelas 

08h50 em voo TAP Air 
Portugal com destino a 

Munique. Chegada a Mu-
nique pelas 12h50. Assis-

tência local e inicio da visi-
ta panorâmica da cidade de 

Munique; Visita dos Jardins do 
Palácio das Ninfas, a Vila Olim-

pica, a Câmara Municipal de Mu-
nique,  Marienplatz,  Maximilian 

Strasse ou seja os campos Elisios 
de Munique, Igreja de Saint Michel, 

a Coluna de Maria, Ludwigs trasse, 
Max Joseph Platz. Ao final da tarde 

check in no Hotel Hotel Holiday Inn 
ou similar ( categoria 4**** ). Em hora 

a determinar, saída para uma “noite bá-
vara” na mais famosa cervejaria alemã, 

a Hofbrauhaus. Regresso ao Hotel e Alo-
jamento.

2º Dia - MUNIQUE / ROTEMBURGO 
OB DER TAUBER / DINKELSBÜHL / 
HEIDELBERG 
Pequeno almoço e saída em  direcção de 
Rotemburgo; esta cidade atrai todos os 
anos muitos turistas, pois até hoje con-
seguiu preservar seu ambiente medieval, 
com seu antigo muro ao redor do cen-
tro velho praticamente intacto. Passeio a 
pé para descobrir os pontos mais belos 
da cidade.  Almoço em restaurante local. 
De tarde, continuação para Dinkelsbühl, 
cidade medieval histórica da Baviera, 
considerada um dos complexos urbanos 
medievais mais preservados do país. O 
bairro residencial é composto por casas 
com madeira à vista e o mais belo exem-
plo deste conjunto é a Deutsches Haus, 
que fica em frente à igreja de São Jorge. 

O sul da Alemanha e a Austria pos-
suem uma fantástica combinação 
de paisagens, povoados medie-
vais e deslumbrantes castelos. 
As charmosas aldeias, como 
Rotemburgo ob der Tauber e 
o impressionante castelo de 
Neuschwanstein.

ALEMANHA E ÁUSTRIA



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um responsável da 

Tryvel durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica nos 

percursos Lisboa / Munique / Lisboa, em 
voos regulares TAP Air Portugal com direito 
a 1 peça de bagagem com 23 kg;

• Todos os transportes como indicados no 
programa;

• Livro de Viagem e bolsa de documentação 
contendo informação sobre locais a visitar;

• Bolsa de viagem Tryvel;
• 07 noites de alojamento em hotéis de 4**** ;
• Todas as refeições mencionadas no progra-

ma;
• Guias locais de expressão portuguesa ou es-

panhola (conforme disponibilidade);
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no progra-

ma;
• Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível no montante de 69,62€ (à data de 
25.11.2021 – a reconfirmar e atualizar na altu-
ra da emissão da documentação);

• Seguro Multiviagens.
• Audio Guias;
• Kit de Higienização;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de for-

ma expressa;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motorista;
• Despesas de caráter particular designadas 

como extras.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO
(MÍNIMO 20 PARTICIPANTES

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

2.320 €

320 €

20 A 27 JULHO

metros de altura, controla a fronteira tri-
partida entre a Alemanha, Áustria e Suí-
ça. Findo a visita a pé de Lindau, encon-
tro com o autocarro e transporte para 
Bregenz, cidade situada nas margens do 
Lago Constança já em território Austría-
co.  Jantar e alojamento no Hotel Germa-
nia ou similar ( categoria 4**** ).

5º Dia - BREGENZ / FÜSSEN / NEUS-
CHWANSTEIN INNSBRUCK 
Após o pequeno almoço, rumo de novo 
à Alemanha para breve visita de Füssen, 
cidade montanhosa, localizada a Este de 
Allgäu, com a sua interessante zona his-
tórica, o ponto mais meridional da “Rota 
Romântica” e subsequentemente, chega-
da e 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 me-
dievais dos cavaleiros alemães neo-ro-
mânticos, o resultado foi um palácio que 
parecer surgir subitamente de um conto 
de fadas. Este foi o castelo que serviu de 
inspiração a Walt Disney para a constru-
ção do Castelo da Bela Adormecida na 
Disneyland. As divisões do palácio estão 
ricamente decoradas com cenas relati-
vas a lendas medievais.  Almoço em res-

taurante local após visita do Palácio. De 
tarde, continuação da viagem para Inns-
bruck. Chegada e alojamento no Hotel 
Grauer Baer ou similar ( categoria 4**** ). 
Jantar no hotel.

6º Dia - INNSBRUCK 
Pequeno-almoço no Hotel. Dia inteira-
mente dedicado à visita de Innsbruck e 
seus arredores. Especialmente conhecida 
pelas diversas estâncias de esqui que en-
volvem a cidade, Innsbruck tem também 
os seus atrativos históricos como o Palá-
cio 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; entre outros. Subida no 
Teleférico Nordkettenbahn que leva os 
visitantes do centro de Innsbruck para 
um mundo de paisagens espetaculares, 
incríveis trilhas alpinas e famosas áreas 
de esqui. 
Almoço em restaurante na cidade. Du-
rante a tarde, visitaremos o Castelo de 
Ambra, nos arredores de Innsbruck, es-
pecialmente conhecido pela sua galeria 
de retratos da família dos Habsburgo 
e ainda o Museu do Mundo Swarovski.  
Jantar no Hotel e saída para espetáculo 

Tirolês proporcionado pela Familia Gun-
dolf , 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 orga-
nizam Noites Tirolesas em toda a cidade 
de Innsbrück. Regresso ao Hotel e Aloja-
mento.

7º Dia - INNSBRUCK / SALZBURG
Pequeno almoço e saída para Salzburgo, 
capital da província homónima, e que se 
encontra na orla setentrional dos Alpes 
orientais, quase no centro da Áustria. Vi-
sita desta cidade que surgiu como algo 
realmente especial. A cidade foi duran-
te muito tempo um local de inspirações 
artísticas, ponto de encontro entre as 
influências 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, Wolfgang Amadeus 
Mozart, nasceu no nº 9 de Getreidegasse, 
uma rua que hoje é uma das zonas pedo-
nais mais atrativas. Visita à casa natal de 
Mozart, à Fortaleza de Salzburgo e à sua 
Catedral, bem como ao Festspielhaus de 
Salzburg (o Palácio onde se realiza o Fes-
tival de Verão de Salzburg) e aos jardins 
Mirabel.  Almoço incluído em restauran-
te local.  Ao final da tarde alojamento no 
Windahm Grand Hotel Salzburg ou simi-
lar ( categoria 4**** ).

7º Dia - SALZBURG / MUNIQUE / LISBOA
Manhã livre em Salzburg e check-outaida 
para almoço. Saída para almoço e trans-
porte para o aeroporto de Munique. As-
sistência nas formalidades de embarque 
e regresso a Lisboa pelas 20h00 em voo 
TAP Air Portugal. Chegada ao aeroporto 
da Portela às 22h15.

FIM DA VIAGEM


