28 Nov (sab) – Concentração no aeroporto do PORTO às 16h00. Voo Ryanair FR 4598 PORTO 17h55 –
MEMMINGEN (MUNIQUE) 21h35. De autopullman para SALZBURGO (Património da Humanidade pela
Unesco), conhecida como a “ROMA germânica” e cidade natal do famoso Amadeus Mozart. Tempo livre para
passear pela “longa e estreita Getreidegasse”, a rua mais emblemática do centro histórico com a casa onde
nasceu Mozart (27 Janeiro 1756). Alojamento no Ramada Hotel Salzburg City Centre 4* ou similar.

29 Nov (dom) – Manhã – SALZBURGO visita com guia local. O castelo Hohensalzburg, no alto da colina domina
toda a cidade. De Funicular até à maior fortaleza conservada da Europa Central. O parque mais bonito da
cidade é conhecido como Mirabell. Foi construído em 1606 pelo príncipe Wolf Dietrich, e reconstruído após o
incêndio da cidade, ocorrido em 1818. Catedral da cidade, construída entre 1181 e 1200, em estilo neobarroco, destruída por um incêndio em 1598 e reconstruída em 1614. Visita da igreja de São Michael, na
Residenzplatz (mais antiga da cidade, construída no ano 800 e renovada em 1770).
Tarde – Passear pelas ruas LinzerGasse, na margem direita do rio Salzach, e a Steingasse, duas antigas vias
decoradas com belas arcadas. Jantar e alojamento no Ramada Hotel Salzburg City Centre 4* ou similar.
30 Nov (2ªf) – SALZBURGO – MUNIQUE de autopullman. Visita com guia local da Capital da Baviera (por vezes
chamada “Capital Secreta da Alemanha”). A Marienplatz (no período medieval, ela abrigava os mercados de
sal e de milho) com a coluna de Santa Maria, de 1623. A Neues Rathaus (a nova câmara), em estilo
neogótico, a fachada exibe vários governantes bávaros e figuras mitológicas. A Altes Rathaus (a antiga
Câmara), a Talbruktor (a maior torre da cidade erguida sobre o antigo portão de Munique, reconstruída em
1975, com base em fotografias do século 15). As torres da Frauenkirche, a igreja é uma das maiores
estruturas góticas do sul da Alemanha. A igreja teve de ser reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial,
devido aos bombardeios dos aliados. Da praça, parte a Kaufingerstrasse que depois de mudar de nome levanos até à Karlsplatz. Neste caminho, só para peões e ciclistas, ficam dezenas de lojas, restaurantes e cafés.
Residenz, um castelo que remonta ao século 14, onde viviam os reis bávaros e o Hofgarden, um belíssimo
jardim. Hofbräuhaus, fundada em 1585, é a cervejaria mais famosa do mundo. Jantar e alojamento no
Leonardo Royal Munich 4* ou similar.

1 Dez (3ªf) – LIVRE. Sugerimos a visita ao Schloss Nymphenburg, construído para ser o Palácio de Verão dos
Wittelsbachs. Sumptuosos salões ricamente decorados em estilo rococó e jardins com lago. Pelas 18h00
transfer para o aeroporto. Voo Ryanair FR 4599 MEMMINGEN (MUNIQUE) 21h05 – PORTO 22h50.
INCLUINDO
Voos Ryanair PORTO-MUNIQUE-PORTO c/ mala de 10 Kgs (possibilidade de acrescentar mala de porão até 20Kgs a
EUR = 50,00). Hotéis assinalados ou similares. Regime de Meia-Pensão (2 jantares nos hotéis). Guia acompanhante e
guias locais. Seguro de assistência em viagem da Allianz. Taxas aeroporto, segurança e combustível.
EXCLUINDO – Demais refeições, bebidas e museus.
Supl. quarto individual EUR = 90,00

28 de Novembro a 1 de Dezembro de 2020

€ 875,00

