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SALZBURGO

1º DIA LISBOA OU PORTO / ESTUGARDA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air 
Portugal com destino a Estugarda. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha a via-
gem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transpor-
te ao Hotel Jaz Stuttgart ****, ou similar. Jantar e alojamento 
no hotel. 

2º DIA ESTUGARDA / ROTEMBURGO / NUREMBERGA 
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, deixamos a cidade 
imortalizada por dois pioneiros da indústria automóvel, Daimler 
e Benz, que criaram a lenda automóvel Mercedes. A primeira pa-
ragem é em Rotemburgo, considerada por muitos, pelo conjunto 
medieval urbano, a mais bela das cidades Românticas. Visita orien-
tada pelo nosso guia privativo através de ruas estreitas, com belos 
edifícios e monumentos da idade média. Passamos também pela 
Câmara Municipal e a Igreja de S. Tiago ambos do séc. XVII. Após 
o almoço em restaurante local, partimos em direção à antiga ca-
pital Imperial, Nuremberga. Por se tratar de uma das mais belas e 
típicas cidades medievais da Alemanha foi escolhida para palco do 
cortejo da concentração anual do Partido Nacional Socialista Ale-
mão na campanha de propaganda da famigerada doutrina NAZI. 
Mais tarde palco do primeiro grande julgamento de criminosos da 
2ª Grande Guerra, permite hoje, com o devido distanciamento e 
após aturados restauros, que apreciemos esta bela localidade cer-
cada de muralhas e plena de monumentos. Jantar e alojamento 
no Hotel Maritim Nuremberg ****, ou similar.

3º DIA NUREMBERGA / SALZKAMMERGUT / 
SALZBURGO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Salzkam-
mergut, região de lagos, montanhas e aldeias que, pela sua incrível 
beleza, foi escolhida como cenário do filme “Música no Coração”. 
Paragem em St. Gilgen para almoço e passeio a pé. Contornando 
o lago do mesmo nome, visitamos St. Wolfgang onde nos maravi-
lhamos com as praças e casas de sonho plantadas nas margens do 
lago. Continuamos em direção à carismática cidade dos Príncipes 
Arcebispos e terra Natal de Mozart – Salzburgo. Jantar e aloja-
mento no Hotel Mercure Salzburg Centrale **** ou similar.

4º DIA SALZBURGO / INNSBRUCK 
Pequeno-almoço buffet. Visita da cidade, a pé, com guia local, 
durante a qual podemos admirar os belos jardins do Palácio Mi-
rabel, as margens do rio Salzach, a famosa e antiga rua comercial 
Getreidegasse com as célebres tabuletas de ferro forjado, o im-
portante conjunto de igrejas com destaque para a Catedral (visita 
ao interior), o Palácio dos Festivais, entre outros. Almoço em res-

taurante local. De tarde, partida para Innsbruck, capital do Tirol 
austríaco, através das incomparáveis paisagens tirolesas. Jantar e 
alojamento no Hotel Grauer Bär **** ou similar. Alojamento.

5º DIA INNSBRUCK 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída a pé para conhecer a pé-
rola dos Alpes, nascida nas margens do rio Inn, cuja ponte foi local 
de passagem de mercadorias transalpinas. A Altstadt, seu centro 
medieval, reconfortante oásis no meio de uma natureza imponen-
te mas agreste, foi ontem, como hoje, um bálsamo para merca-
dores e viajantes. Regale-se com o casario digno dos melhores 
postais ilustrados, visite a catedral barroca, aprecie o palácio dos 
Habsburgos, a família imperial que colocou a localidade no mapa 
dos locais imperdíveis em qualquer época do ano. Não perca o 
telhado dourado ou as fachadas da casa Helbling ou da Goldener 
Adler. De seguida, visita ao Museu Tirolês de Artes e Tradições Po-
pulares – “Tiroler Volkskunstmuseum”, considerado o mais belo e 
importante da Europa, dentro do seu estilo. Almoço em restau-
rante local. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar e 
alojamento no hotel.

6º DIA INNSBRUCK / CASTELO DE LUÍS II / MUNIQUE
Pequeno-almoço buffet. Partimos através dos Alpes Bávaros, até 
ao local onde o Rei Luis II da Baviera mandou construir o famoso 
Castelo Neuschwanstein, e que Walt Disney utilizou como modelo 
para o seu castelo da Bela Adormecida. Efetuamos parte da subi-
da num transporte adequado ao terreno, e o restante a pé, para 
visita ao interior deste castelo. Almoço em restaurante local. De 
tarde, continuamos pela estrada romântica em direção à capital 
da Baviera. À chegada, panorâmica de Munique orientada pelo 
nosso guia privativo, com um passeio a pé no centro histórico. 
Alojamento e jantar no Hotel Courtyard by Marriott City East 
**** ou similar.

7º DIA MUNIQUE / DACHAU / MUNIQUE 
Pequeno-almoço buffet. De manhã partida para Dachau onde foi 
construído o primeiro de todos os campos de concentração do 
Terceiro Reich. A visita de toda a estrutura transporta-nos para 
um passado que ninguém deve esquecer: o extermínio étnico se-
letivo que a História chamou de Holocausto. Regresso a Munique. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de gosto 
pessoal. Jantar e alojamento no hotel. 

8º DIA MUNIQUE / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, partida 
para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo re-
gular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada 
ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

ÁUSTRIA ENCANTADORA 
E ALEMANHA ROMÂNTICA 

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ESTUGARDA • ROTEMBURGO • NUREMBERGA • SALZKAMMERGUT • SALZBURGO • INNSBRUCK 
CASTELO NEUSCHWANSTEIN • MUNIQUE • DACHAU 

Junho 22
Julho 13 20
Agosto 10 17
Setembro 7

DATAS DUPLO INDIVIDUAL criança

Jun + Set € 1.745 € 2.075 € 1.465
Jul + Ago € 1.845 € 2.195 € 1.545

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP Air Portu-
gal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem 
até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde o ae-

roporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
• Guias locais selecionados em Salzburgo, Innsbruck e Dachau; 
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Rotemburgo, 

Nuremberga, Salzkammergut, Castelo de Neuschwanstein e Munique;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 175 (saída de Lisboa).
* Seguros complementares pág. 66

O PREÇO INCLUI

SUPLEMENTOS

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

8 8 13 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p. a. buffet

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 175 (saída de Lis-
boa) (sujeito a alteração). Preço da criança (2-11 anos), comparti-
lhando o quarto com dois adultos.

Na partida de 20Jul o alojamento em Innsbruck será no Hotel Alpin 
Park ****, ou similar. 

Taxa de aviação saída do Porto € 25

circuito
QUALIDADE

NORTRAVEL

ESTUGARDA NUREMBERGA SALZBURGO INNSBRUCK MUNIQUE 
1 1 1 2 2
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ESTUGARDA
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