
48 PANAVISIÓN

DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - MUNIQUE
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Munique. Noite a bordo

DIA 2 (sábado) MUNIQUE
Chegada e traslado ao hotel. Jantar no restaurante. 
Hospedagem.

DIA 3 (domingo) MUNIQUE
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita panorâmica da cidade: o palácio barroco de 
Nymphenburg. Atrás dele, há uma torre de 295 me-
tros de altura que marca o lugar dos Jogos Olímpicos 
de 1972; o famoso carrilhão Glockenspiel; a Igreja de 
San Miguel e a catedral gótica. Almoço no restau-
rante. Na parte da tarde, visita opcional ao campo de 
concentração de Dachau. Jantar no restaurante e 
hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) MUNIQUE - VIENA
Buffet de café da manhã. Em seguida, partida para 
Viena. Chegada e almoço no restaurante. Na tarde 
visita panorâmica desta bela cidade com guia local, 
antiga capital do Império Austro-Húngaro. No meio 
de Viena, podemos localizar a antiga cidade imperial, 
com o Palácio de Verão, o Palácio Belvedere, a Igreja 
Votiva, a Catedral de San Esteban, a Ópera, o Museu 
de Belas Artes, os monumentos de Goethe, Schiller e 
Mozart, a Praça dos Heróis e a Universidade. Jantar 
no restaurante e hospedagem.

DIA 5 (terça-feira) VIENA
Buffet de café da manhã. Hoje vamos aproveitar a 
visita a Rosaleda Imperial e a Prefeitura de Viena. Al-

moço no restaurante. Em seguida, propomos a você, 
opcionalmente, visita a Ópera Estatal de Viena e o pa-
lácio Imperial do Shönnbrunn. Jantar no restaurante 
e hospedagem. Nós vamos terminar o dia, dando um 
passeio noite pela bela iluminada Viena e Prater.

DIA 6 (quarta-feira) VIENA - REGIÃO DE  
LOS LAGOS SALZBURGO - TIROL  
(Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. e partida para a região dos 
lagos, algumas das paisagens naturais mais impres-
sionantes dos Alpes austríacos, onde visitaremos as 
cidades de ST. Wolgan e a região de Salzkamergut. 
Almoço no restaurante. Em seguida, partida para 
Salzburgo, capital da província homônima. Situado 
no extremo norte dos Alpes orientais, sua fama 
mundial é devido à magia incomparável da silhueta 
da cidade, a beleza da paisagem de seus arredores 
e a fortuna que Amadeus Mozart nasceu aqui no ano 
de 1756. Chegada e visita panorâmica com guia local 
para esta maravilhosa cidade barroca onde vamos 
admirar a catedral que foi a primeira grande igreja. 
Barroco construído ao norte dos Alpes. Os palácios, 
entre os quais se destaca La Residencia, palácio dos 
príncipes arcebispos da cidade, de estilo barroco. 
Destacamos também a praça Mozart, no centro da 
cidade onde está localizada a estátua do homem 
mais ilustre de Salzburgo. Na parte da tarde, conti-
nuamos em direção ao Vale Kitzbuhel, no Tirol. Jan-
tar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) TIROL - INNSBRUCK - TIROL
Buffet de café da manhã. Em seguida, iremos para 
Innsbruck e visita panorâmica com guia local da 
cidade Incluindo a entrada do palácio de Hofburg. 
Almoço no restaurante e tarde livre, durante o qual 
terá a possibilidade de, opcionalmente, visitar o belo 
Palácio de Herremchiemsee. Retorno ao hotel na re-
gião do Tirol. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8 (sexta-feira) TIROL: VISITA AOS POVOS TÍPI-
COS DEL TIROL (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Vamos começar o dia com 
uma bela excursão incluída para as cidades típicas 
do Tirol. Primeiro, iremos para Rattenberg, uma tí-
pica aldeia de origem medieval e um dos centros de 
artesanato tirolesa do vidro. Almoço no restaurante. 
Continuaremos a Kitzbuhel, uma elegante cidade de 
verão de tradições antigas, cujos direitos municipais 
datam do século XIII; finalmente nós iremos à Saint 
Johann in Tirol, uma aldeia que preserva típicas 
casas tirolesas com decoração barroca em suas fa-
chadas. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9 (sábado) TIROL - MUNIQUE (1)

Buffet de café da manhã. Translado para o aeroporto 
de Munique. Final da viagem e dos nossos serviços.

BELEZA DA ÁUSTRIA 
E DA BAVIERA
Munique, Viena, Salzburgo, Tirol e Innsbruck

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Munique, Viena, Salzburgo e Innsbruck.

• Passeio noturno de Viena.

• Visita do Imperial Rose Garden e da Vienna City Hall.

• Excursão à região dos lagos: St. Wolgan e Salzkamergut.

• Excursão às aldeias típicas do Tirol: Sant Johann, Kizbuhel e Rattenberg.

Datas de saída

Maio 24 31

Junho 14 28

Julho 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Setembro 6

Hotéis previstos ou similares 

Munique Feringa Park 4**** Ciudade

Mercure Ost Messe 3*** Ciudade

Viena Eventhotel Pyramide 4**** Periferia

Azimut 4*** Ciudade

Área Tirol Kitzbuhel Alpen 4**** Oberndorf

Neuwirt 3***Sup Oberndorf

El Tirol (Austria)

Innsbruck

Munique
Viena

El Tirol

Salzburgo

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão ao Lake District: St. Wolgan e O Sal-
zkamergut. 
Excursão às cidades típicas do Tirol: Sant Jo-
hann, Kizbuhel e Rattenberg.

• Excursões de meio dia: Panorâmicas com guia 
local de Munique, Viena, Salzburgo e Innsbruck. 
Caminhada noturna de Viena. Visita com guia 
do Imperial Rose Garden e o Prefeitura de Viena.

• Entradas incluídas: 
Palácio de Hofburg em Innsbruck.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.

• Seguro de viagem.

Notas de interesse

• (1) Apenas para voos com partida de Munique a partir 

de 13:00 h.

• • Buffet de café da manhã composto por café, chás 
de ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

9  dias  ... a partir de  1.030 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.030

Suplemento apart. Individual  .................. 325

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


