ALDEIAS
TIROLEZAS
ESCAPADA, ROMANTICA*18/22 jul
Viena, Região dos Lagos, Salzburgo e Innsbruck
VALSAS DE VIENA * ESPECTÁCULO TIROLÊS
1º DIA MP LISBOA – VIENA TP 1272 0805/1230
Em hora a indicar transfere Figueira /Pombal ao Aeroporto de Lisboa.
Comparência no aeroporto do Lisboa onde deverão comparecer com 180
minutos antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque pelo
vosso guia acompanhante e saída em voo com destino a Viena. Chegada à
capital austríaca também conhecida como cidade das valsas, Transfere ao
centro para almoço em restaurante local, seguido de Visita panorâmica
com guia local, percorrendo a Ringstrasse, avenida onde se encontram
alguns dos edifícios mais significativos de Viena (o Parlamento, a Ópera, a
Igreja Votiva, a Câmara e a Bolsa), e passando por Innere Stadt, coração pedonal agrupado em torno da catedral de
São Estêvão. Paragem para visita livre desta impressionante catedral gótica, uma das mais antigas e importantes do
mundo. Descubra, entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial de Hofburg, a rua Kartner Strasse e o Graben
com a Coluna de Peste. No final da nossa visita continuação para o nosso Hotel para Jantar e alojamento.
2º DIA PC – VIENA
Pequeno-almoço. Visita da Viena Histórica que inclui a Visita da Ópera de Viena inaugurada em 1869 com D.
Giovanni de Mozart, e do famoso Palácio de Schönbrunn, residência estival da família imperial e o qual serviu de
cenário à assinatura do Tratado de Viena e ao encontro entre Kennedy e Krushev em plena guerra fria. Almoço em
restaurante local. De Tarde visita ao famoso Prater , parque de atrações onde se encontrar a Roda gigante mais
antiga , uma vez que este parque remonta à época do império austríaco, Ao final da tarde , assistência a um
concerto de valsas (entrada incluída) onde estarão presentes, entre outras peças, as valsas mais representativas da
tradição musical da cidade. Regresso ao Hotel para Jantar e Alojamento.
3ºDIAPC–VIENA REGIÃO DOS LAGOS “SALZKAMMERGUT” SALZBURGO
Pequeno-almoço. Partida para a região dos lagos austríacos
“Salzkammergut”. e tempo livre na povoação de St. Wolfgang, uma
cidadezinha pitoresca na margem do lago homónimo, Almoço em
restaurante local e continuação para Salzburgo. Chegada e Visita
panorâmica com guia local. Passeie pelas ruelas do centro histórico,
protegidas por uma impressionante fortaleza, e passe pela Catedral, pela
Praça de Mozart, pela Praça do Mercado e pela famosa Getreidegasse – uma encantadora rua comercial com
letreiros em ferro forjado. Veja também o parque do Palácio de Mirabel, situado na outra margem do rio Salzach. No
final das nossas visitas transfere ao Hotel para transfere ao Hotel para Jantar e Alojamento.

P/2 4º Dia PC – SALZBURGO- MINAS DE SAL - INNSBRUCK
Pequeno-almoço- de manhã partida para visita ao Palácio de Hellbrunn , cujos jogos de água são uma das suas
principais atracções. Continuação para visita das Minas de Sal Berchtesgaden, para ver como o Sal era produzido
antigamente nesta montanha salgada através de uma viagem no tempo explorando a bordo de uma embarcação um
lago subterrâneo, seguindo os passos dos mineiros na busca do “ouro branco”. Almoço em restaurante local, de
tarde partida para Innsbruck check in Hotel Jantar e partida para assistência espectáculo tirolês, regresso ao Hotel
para Alojamento.
5º DIAPC – INNSBRUCK- MUNIQUE – PORTO ( 160km) – TP 549 22H30/00H35
Pequeno-almoço Visita panorâmica de Innsbruck : a Abadia de Wilten, o Telhado de Ouro e os edifícios medievais
da época de Maximiliano I, a Coluna de Santa Ana, etc. Visita de um dos símbolos da cidade, a Pintura Panorâmica
Gigante. Uma superfície de 1000 m² que o fará entrar na terceira batalha entre os tiroleses e os exércitos bávaros e
franceses, regressando a 1809, Almoço em restaurante local e partida para o aeroporto de Munique, conforme a hora de
chegada a Munique breve visita panorâmica da cidade e transfere ao aeroporto onde deveremos chegar ás 20H00 , assistência
nas formalidades de embarque e partida em voo direto ao Porto Tap 549 as 22H30 , chegada ao Porto as 00H35 – Desembarque
seguido de transfere a Figueira da Foz e Pombal.
Fim dos nossos serviços

Os preços incluem:
Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas;
Mala 20kg / 1 troley 7kg
Autocarro privativo para todas as visitas e transferes
Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet hotéis categoria 4*
Hoteis previstos ou similares:
2 noites Viena – Austria Trend Ananás ou similar
1 noites Salzburgo – Austria Trend West ou similar
1 noite Innsbruck – Hotel Grauer Bar Hotel ou similar
9 refeições nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não
incluindo bebidas nem dietas especiais;
Guia acompanhante local em língua portuguesa
Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;
Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas. A ordem dos serviços incluídos poderá ser alterada (transferindo uma
visita para outro dia, por exemplo) para melhorar o desenrolar do circuito, garantindo-se sempre a realização dos mesmos.
Visita incluídas:
Panorâmicas de Munique, Salzburgo , Viena e Innsbruck
Visita das Minas de Sal - Visita ao Palacio de Hellbrunn- Visita da região dos lagos austríacos “Salzkammergut
Visita da Ópera de Viena
Visita do Palácio de Schönbrunn
Concerto de valsas – Espetáculo - Tirolês
Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice que juntamos em
anexo;
QUARTO DUPLO POR PESSOA 1 450,00€
QUARTO INDIVIDUAL 1 600,00€
INSCRIÇÕES DEPOSITO DE 300,00€ RESTANTE PAGAMENTO 300,00€ AOS DIAS 20 NOS MESES DE ABRIL MAIO JUN RESTANTE PAGAMENTO
DIA 1 DE JULHO 2020

Os preços não incluem qualquer serviço não mencionado , tal como bebidas as refeições.

CANCELAMENTOS DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇOES GERAIS
Minimo de participantes 25
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