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PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Milão
Chegada no aeroporto de Milão. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre.

2º Dia - Milão > Sirmione > Verona
Café da manhã e saída para breve visita panorâmica da cidade de Milão, com destaque para a Duomo, as 
Galerias Vittorio Emanuele II e o Teatro alla Scalla. Continuação para Sirmione, localizada às margens do 
badalado Lago di Garda. Breve parada. Continuação para Verona, conhecida pela história de amor de 
Romeu e Julieta. Breve passeio a pé pela cidade, para admirar algumas das praças e edifícios mais 
importantes, entre os quais a casa de Julieta (entrada). Hospedagem.

3º Dia - Verona > Bolzano > Cortina d’Amp
Café da manhã e saída pela região de Trento – ponto de encontro das in•uências germânica e italiana - 
até Bolzano, capital do Alto Ádige. Tempo livre para passear. Destaque para a Catedral em estilo gótico, 
com seu telhado policromo, a Praça Walter, rodeada de cafés e a Via dei Portici, a mais antiga rua da 
cidade. Em hora a combinar, saída para Cortina d’Ampezzo, rodeada pelos maciços montanhosos do 
Parque Regional dos Dolomitas d’Ampezzo e ainda o local onde tiveram lugar os Jogos Olímpicos de 
Inverno de 1956. Hospedagem.

4º Dia - Cortina d’Ampezzo > Lago Misurina > Innsbruck
Café da manhã. Percorreremos a deslumbrante Rota Romântica dos Alpes Dolomitas, uma região de 
rara beleza natural pontilhada por pequenos povoados em estilo tirolês, devido à forte in•uência 
austríaca. Chegada no surpreendente Lago de Misurina, situado a 1.754m de altitude. Parada para fotos. 
Atravessando a fronteira, entramos no Tirol Austríaco, cuja capital, Innsbruck, é nosso destino de hoje. Na 
chegada, breve passeio de orientação a pé no belíssimo centro histórico, onde se destacam o Telhado 
Dourado, a Praça Velha e a Rua Marietheresien. Hospedagem. Esta noite pode ainda aproveitar para 
assistir a um animado show de folclore tirolês (opcional).

5º Dia - Innsbruck > Salzburgo
Após o café da manhã, em hora a determinar, continuação da viagem atravessando regiões de rara 
beleza, por St Johan in Tirol e Lofer, para Salzburgo, cidade natal de Mozart localizada nas margens do 
Rio Salzach. Chegada e visita com guia local. Destaque para a famosa rua de pedestres Getreidegasse, 
na qual se encontra a casa natal de Mozart, e para os Jardins do Palácio de Mirabel. Avistaremos ainda o 
Castelo Medieval, do séc. XI, que domina a cidade de sua privilegiada posição no alto de uma colina. 
Restante dia livre para passear pela cidade. Hospedagem.

6º Dia - Salzburgo > Mondsee > St. Gilgen > Hallstatt > Viena
Café da manhã. Saída para conhecer a região de Salzkammergut, uma das mais belas da Áustria. 
Começaremos por visitar a povoação de Mondsee, eternizada pelo �llme “A Noviça Rebelde”. 
Possibilidade de visitar a igreja que serviu de cenário ao �lme. Prosseguimento para St. Gilgen, onde 
Mozart passou sua infância, e parada junto ao lago. Na continuação da viagem, visita de Hallstatt e tempo 
para almoço nesta linda cidade. De tarde, viajaremos pelo fértil vale do Danúbio. Chegada em Viena, a
capital da Áustria, conhecida pelos seus lindos parques e jardins. Hospedagem.

7º Dia - Viena
Café da manhã e saída para visita da capital mais musical da Europa. Percorreremos em ônibus a 
Ringstrasse, verdadeiro museu a céu aberto, com um impressionante conjunto de monumentos, tais 
como: a Ópera, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. Continuação para o Palácio Belvedere e 
parada para admirar os belíssimos jardins. Em seguida, breve passeio a pé começando na Praça 
Albertina, passando no complexo do HoÈug – palácio de Inverno da família real – e terminando junto dos 
edifícios dos museus de Arte e de Ciências Naturais. Por �m, parada para admirar a arquitetura moderna 
de Viena dos famosos edifícios de Hundertwasser. Tarde livre para atividades ou visitas de gosto pessoal. 
Possibilidade de participar numa excursão opcional com visita ao interior da magní�ca Ópera, construída 
no séc. XIX, e à Torre Giratória de onde se tem uma vista espetacular sobre o Rio Danúbio e suas praias. 
Hospedagem. Para esta noite, sugerimos assistir a um concerto de valsas (opcional).

8º Dia - Saída de Viena
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslados de chegada e de saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Salzburgo e Viena;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Milão, Sirmione, Verona, Bolzano, Cortina 
d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, Mondsee, St. Gilgen e Hallstatt;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Casa de Julieta e Jardins do Palácio
de Belvedere.

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Milão: Starhotels Ritz
Verona: Grand Hotel Des Arts
Cortina D’ampezzo: Ancora
Innsbruck: Grauer Bär
Salzburgo: Austria Trend Europa Salzburg
Viena: Arcotel Wimberger Wien

DATAS

2019 - Milão/Viena – Saídas em 12 de maio; 9 de junho, 7 de julho; 4 de agosto; 1 e 9 de setembro.

2019 - Sentido Viena/Milão – Saídas em 19 de maio; 16 de junho; 16 de julho; 11 de agosto; 6 de outubro; 
8 de setembro*.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Milão
Chegada no aeroporto de Milão. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem e resto do dia livre.

2º Dia - Milão > Sirmione > Verona
Café da manhã e saída para breve visita panorâmica da cidade de Milão, com destaque para a Duomo, as 
Galerias Vittorio Emanuele II e o Teatro alla Scalla. Continuação para Sirmione, localizada às margens do 
badalado Lago di Garda. Breve parada. Continuação para Verona, conhecida pela história de amor de 
Romeu e Julieta. Breve passeio a pé pela cidade, para admirar algumas das praças e edifícios mais 
importantes, entre os quais a casa de Julieta (entrada). Hospedagem.

3º Dia - Verona > Bolzano > Cortina d’Amp
Café da manhã e saída pela região de Trento – ponto de encontro das in•uências germânica e italiana - 
até Bolzano, capital do Alto Ádige. Tempo livre para passear. Destaque para a Catedral em estilo gótico, 
com seu telhado policromo, a Praça Walter, rodeada de cafés e a Via dei Portici, a mais antiga rua da 
cidade. Em hora a combinar, saída para Cortina d’Ampezzo, rodeada pelos maciços montanhosos do 
Parque Regional dos Dolomitas d’Ampezzo e ainda o local onde tiveram lugar os Jogos Olímpicos de 
Inverno de 1956. Hospedagem.

4º Dia - Cortina d’Ampezzo > Lago Misurina > Innsbruck
Café da manhã. Percorreremos a deslumbrante Rota Romântica dos Alpes Dolomitas, uma região de 
rara beleza natural pontilhada por pequenos povoados em estilo tirolês, devido à forte in•uência 
austríaca. Chegada no surpreendente Lago de Misurina, situado a 1.754m de altitude. Parada para fotos. 
Atravessando a fronteira, entramos no Tirol Austríaco, cuja capital, Innsbruck, é nosso destino de hoje. Na 
chegada, breve passeio de orientação a pé no belíssimo centro histórico, onde se destacam o Telhado 
Dourado, a Praça Velha e a Rua Marietheresien. Hospedagem. Esta noite pode ainda aproveitar para 
assistir a um animado show de folclore tirolês (opcional).

5º Dia - Innsbruck > Salzburgo
Após o café da manhã, em hora a determinar, continuação da viagem atravessando regiões de rara 
beleza, por St Johan in Tirol e Lofer, para Salzburgo, cidade natal de Mozart localizada nas margens do 
Rio Salzach. Chegada e visita com guia local. Destaque para a famosa rua de pedestres Getreidegasse, 
na qual se encontra a casa natal de Mozart, e para os Jardins do Palácio de Mirabel. Avistaremos ainda o 
Castelo Medieval, do séc. XI, que domina a cidade de sua privilegiada posição no alto de uma colina. 
Restante dia livre para passear pela cidade. Hospedagem.

6º Dia - Salzburgo > Mondsee > St. Gilgen > Hallstatt > Viena
Café da manhã. Saída para conhecer a região de Salzkammergut, uma das mais belas da Áustria. 
Começaremos por visitar a povoação de Mondsee, eternizada pelo �llme “A Noviça Rebelde”. 
Possibilidade de visitar a igreja que serviu de cenário ao �lme. Prosseguimento para St. Gilgen, onde 
Mozart passou sua infância, e parada junto ao lago. Na continuação da viagem, visita de Hallstatt e tempo 
para almoço nesta linda cidade. De tarde, viajaremos pelo fértil vale do Danúbio. Chegada em Viena, a
capital da Áustria, conhecida pelos seus lindos parques e jardins. Hospedagem.

7º Dia - Viena
Café da manhã e saída para visita da capital mais musical da Europa. Percorreremos em ônibus a 
Ringstrasse, verdadeiro museu a céu aberto, com um impressionante conjunto de monumentos, tais 
como: a Ópera, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. Continuação para o Palácio Belvedere e 
parada para admirar os belíssimos jardins. Em seguida, breve passeio a pé começando na Praça 
Albertina, passando no complexo do HoÈug – palácio de Inverno da família real – e terminando junto dos 
edifícios dos museus de Arte e de Ciências Naturais. Por �m, parada para admirar a arquitetura moderna 
de Viena dos famosos edifícios de Hundertwasser. Tarde livre para atividades ou visitas de gosto pessoal. 
Possibilidade de participar numa excursão opcional com visita ao interior da magní�ca Ópera, construída 
no séc. XIX, e à Torre Giratória de onde se tem uma vista espetacular sobre o Rio Danúbio e suas praias. 
Hospedagem. Para esta noite, sugerimos assistir a um concerto de valsas (opcional).

8º Dia - Saída de Viena
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslados de chegada e de saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Salzburgo e Viena;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Milão, Sirmione, Verona, Bolzano, Cortina 
d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, Mondsee, St. Gilgen e Hallstatt;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Casa de Julieta e Jardins do Palácio
de Belvedere.

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). 

HOTÉIS PREVISTOS

Milão: Starhotels Ritz
Verona: Grand Hotel Des Arts
Cortina D’ampezzo: Ancora
Innsbruck: Grauer Bär
Salzburgo: Austria Trend Europa Salzburg
Viena: Arcotel Wimberger Wien

DATAS

2019 - Milão/Viena – Saídas em 12 de maio; 9 de junho, 7 de julho; 4 de agosto; 1 e 9 de setembro.

2019 - Sentido Viena/Milão – Saídas em 19 de maio; 16 de junho; 16 de julho; 11 de agosto; 6 de outubro; 
8 de setembro*.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.

Período

Junho, julho e agosto de 2019

Maio e setembro de 2019

Apartamento duplo

€ 1.380

€ 1.430

Suplemento individual

€ 470

€ 470

Sentido Milão/Viena



Período

Junho, julho, agosto e outubro de 2019

Maio e setembro de 2019

Preços por pessoa (parte terrestre)

Apartamento duplo

€ 1.380

€ 1.430

Suplemento individual

€ 470

€ 470

Sentido Viena/Milão


