
 

  ÁUSTRIA EM PRIATIVO 2021 
 

Pacote privativo – 9 dias (8 noites) - saídas diárias

Dia 1 – VIENA (Áustria) 
Chegada ao aeroporto de Viena, traslado ao hotel e 
acomodação. 
 
Dia 2 – VIENA 
Café da manhã. Passeio panorâmica à cidade percorrendo a 
“Ringstrasse” com os seus suntuosos monumentos como a 
Ópera, o Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento 
de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, o Teatro Nacional, o 
Palácio Imperial “Hofburg”. Visita também aos Jardins do 
Belvedere, Palácio de veraneio do Príncipe Eugênio de Saboya, 
com uma vista magnífica da cidade, imortalizada por Canaletto 
em suas pinturas de Viena. Caminhada pelo centro antigo de 
Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung 
com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está o Palácio 
Imperial e visita ao interior da Catedral de Santo Estevão. 
Retorno ao hotel. Tarde livre.  Hospedagem em Viena.    
 
Dia 3 – VIENA 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Viena. 
 
Dia 4 – VIENA / SALZBURG 
Café da manhã. Traslado à estação. Saída em trem para 
Salzburg. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 
 
Dia 5 – SALZBURG 
Café da manhã. Visita panorâmica mostrando os pontos mais 
interessantes de Salzburg. Começamos em frente ao palácio 
Mirabell, construído pelo Arcebispo Wolf Dietrich para sua 
mulher e filhos. Atualmente o palácio abriga a prefeitura da 
cidade. Continuação pela Schwarzstrasse passando pelo 
Mozarteum (universidade de música) e pelo teatro de 
Marionetes. Mais adiante o teatro da cidade e a residência de 
Mozart na praça do mercado. Aqui admiramos a igreja da 
santíssima trindade, projetado pelo arquiteto Fischer von Erlach. 
Cruzando o rio Salzach a caminho do palácio de Hellbrunn 

passaremos pelos tribunais. Faremos uma breve parada. Este 
edifício construído no início do século 17 pelo arquiteto da corte 
Santiago Solari tornou-se popular por ser usado pelos arcebispos 
para excursões de fim de semana. No retorno ao centro da 
cidade passamos pelo Palácio Fiohnburg e Abadia de Nonnberg, 
o mais antigo mosteiro para monjas em países de língua alemã, 
chegando ao centro através do túnel de Neutor. Antes de 
finalizar o tour na Praça de Mozart veremos Festivalhaus (sede 
do Festival de Salzburg), o lago dos cavalos e a igreja de São 
Basílio. Acomodação. 
  
Dia 6 – SALZBURG / INNSBRUCK 
Café da manhã. Traslado à estação. Saída em trem para 
Innsbruck. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 
 
Dia 7 – INNSBRUCK 
Café da manhã. Visita panorâmica à capital do Tirol, residência 
dos Hasburg na Idade Média, que também foi duas vezes sede 
dos Jogos Olímpicos de Inverno. O percurso inclui visita à Basílica 
barroca de Wilten, onde se destaca a estátua da Virgem Maria 
do século 14. Da montanha Bergisel, com sua famosa plataforma 
de saltos de esqui, pode-se apreciar uma maravilhosa vista 
panorâmica da cidade e seus arredores. Continuação passando 
pelo arco do triunfo para o centro antigo, com suas casas 
medievais das quais se destaca o famoso telhado de ouro, a 
igreja de corte (onde se encontra a tumba do imperador 
Maximiliano I rodeado pelas famosas estátuas negras gigantes 
de cobre) e o palácio Hofburg (antiga residência da corte). Tarde 
livre e acomodação. 
 
Dia 8 – INNSBRUCK / VIENA 
Café da manhã. Traslado à estação. Saída em trem para Viena. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 
 
Dia 9 – VIENA 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. 

 

HOSPEDAGEM 
VIENA: Mc Gallery Am Konzerthaus **** 
SALZBURG: Europa **** 
INNSBRUCK: Maximilian **** 

 
O PACOTE INCLUI 
• 8 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares;  
• Café da manhã tipo buffet nos hotéis; 
• Traslado e passeios conforme indicados no itinerário; 
• City tour em veículo privativo com guia em espanhol;  
• Bilhetes de trem Viena-Salzburg-Innsbruck-Viena em 1ª classe incluindo a 
reserva de assento.
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÇOS POR PESSOA em quarto duplo (em euro) 

BASE 6 PAX BASE 5 PAX BASE 4 PAX BASE 3 PAX BASE 2 PAX BASE 1 PAX 
(quarto individual) 

€ 2.220,00 € 2.290,00 € 2.400,00 € 2.620,00 € 2.830,00 € 4.510,00 


