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1º Dia – 16 Maio (Ter.) - LISBOA / MUNIQUE
Encontro no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e
partida às 08h45 em voo TAP com destino a Munique. Chegada às 12h50, assistência e
transporte para o restaurante local onde se irá realizar o almoço. Após o almoço, transporte
para visita guiada da cidade de Munique, capital do estado alemão da Baviera, no sudeste do
país. Durante a visita, iremos passar pela Praça principal da cidade com a famosa Câmara
Municipal (Rathaus), o Teatro da Ópera (exterior) e a residência dos príncipes da Baviera
(exterior). Instalação no Hotel Holiday Inn City Center 4*.
Jantar numa típica e reconhecida cervejaria alemã. Alojamento.

2º Dia – 17 Maio (Qua.) - MUNIQUE / INNSBRUCK
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Innsbruck, passando por Neuschwanstein
para visita do seu famoso castelo. Construído por Luís II da Baviera no século XIX, o Castelo de
Neuschwanstein foi inspirado na obra do seu amigo e protegido, o grande compositor Richard
Wagner. A arquitectura do castelo possui um estilo fantástico, o qual serviu de inspiração ao
“Castelo da Cinderela”, símbolo dos estúdios Disney. À chegada será dado algum tempo livre
e almoço em restaurante local. Após o almoço, visita do Castelo com audioguias em
português e continuação em direcção a Innsbruck. Instalação no Hotel Grauer Bar 4*. Jantar
e alojamento.

3º Dia – 18 Maio (Qui.) - INNSBRUCK / SALZBURGO
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita guiada da cidade de Innsbruck, capital do estado
do Tirol da Áustria. O nome tem origem no rio Inn que atravessa o centro da cidade. A cidade
está rodeada por altas montanhas. Durante a visita iremos conhecer o centro pitoresco e o
Museu de Arte Popular Tirolês –Volkskunstmuseum, que se encontra no antigo convento
dos franciscanos que data, aproximadamente, de 1560. Após a visita, será dado algum tempo
livre e almoço em restaurante local. Após o almoço, saída em direcção a Salzburgo. Instalação
no Hotel Europa Salzburg 4*. Após instalação no hotel, saída para breve passeio pelo centro e
jantar em restaurante local. Alojamento.

4º Dia – 19 Maio (Sex.) - SALZBURGO – Lago Wolfgang
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita da região Salzkammergut, uma das zonas mais
pitorescas da Áustria. Visita da aldeia St. Wolfgang, que fica no coração da região do
Salzkammergut, emoldurada por montanhas imponentes e banhada pelo Wolfgangsee, lago
de águas límpidas, de um azul turquesa que mais parece ter sido pintado com aguarelas.

MUNIQUE & ÁUSTRIA ENCANTADORA
16 a 22 Maio 2023
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4º Dia – 19 Maio (Sex.) - SALZBURGO – Lago Wolfgang (cont.)
Embarque num barco para fazer a travessia do Lago Wolfgang até St. Gilgen. Almoço em
restaurante local. Após o almoço, passagem e visita da aldeia Mondsee, famosa pelo filme
“Música no Coração” e onde gravaram várias partes do filme. Regresso a Salzburgo e visita
guiada da cidade. O centro de Salzburgo é Património Mundial da UNESCO, cidade natal do
compositor Mozart e cenário do filme “Música no Coração”, e é a cidade mais visitada da
Áustria depois de Viena. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

5º Dia – 20 Maio (Sáb.) - SALZBURGO / MELK / DURNSTEIN / VIENA
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Melk para visita da Abadia. Chegada a Melk e
almoço em restaurante local. Após o almoço, visita da Abadia de Melk, incrustada numa
colina sobre o Rio Danúbio, é vista de praticamente toda a cidade. Antigo palácio dos
Babenbergs, ou casa de campo não se sabe ao certo, a Abadia foi fundada em 1089, ou seja,
há quase 1000 anos! Sofreu incêndios, inclusive na sua famosa biblioteca, e a sua versão
barroca foi terminada no séc. XVIII. Não sofreu muito nas duas grandes guerras, sendo
protegida pelos seus monges, o que é um verdadeiro milagre. O acesso à abadia é feito por
uma colina um pouco íngreme. Após a visita, continuação em direcção a Durnstein onde
faremos um breve passeio. Seguiremos para Viena, instalação no Hotel Strudlhof 4*. Jantar e
alojamento.

6º Dia – 21 Maio (Dom.) - VIENA
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita guiada da cidade de Viena, com os seus
luxuosos palácios de imperadores e compositores que marcaram a historia da musica, como
Mozart, Strauss, Beethoven e Haydn. É também a herança dos Habsburgos – que governaram
Viena durante 600 anos. Iremos conhecer o centro de Viena, a Avenida Ring com os seus
monumentos, o Palácio Hofburg (residência de inverno dos Habsburgos) onde faremos um
breve passeio pelo pátio, a Casa Hundertwasser, o Palácio Belvedere onde também faremos
um breve passeio pelo parque do palácio. Almoço em restaurante local.
Após ao almoço, visita ao Palácio de Schonbrunn, considerado o Versailles da Áustria, e
Património Mundial da UNESCO. O Palácio foi residência de Verão da família real. O dia de
hoje terminará com um concerto com Valsas de Viena, uma excelente forma de nos
despedirmos da cidade. Jantar em restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

7º Dia – 22 Maio (Seg.) - VIENA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Saída de manhã para relembrar a memória do nosso rei Fernando
de Saxe-Coburg-Gotha, esposo da rainha D. Maria II, já que visitaremos o exterior do antigo
Palácio Coburg, onde D. Fernando nasceu no dia 29 Outubro 1816. Desde os anos 70 do
século passado que o Palácio foi convertido num luxuoso boutique hotel de 5*, no qual teve
lugar o controverso acordo nuclear do Irão a 14 Julho 2015.
Após passagem pelo Palácio Coburg, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida às 13h25 em voo directo TAP com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa às 16h05.
FIM DA VIAGEM
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PREÇOS POR PESSOA Valor Base Taxas Valor Total

Quarto Duplo 2.495 € 65 € 2.560 €

Suplemento Quarto Individual 515 €

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea em classe turística em voos regulares TAP Lisboa / Munique + Viena / Lisboa, com direito ao

transporte de 1 mala até 23 Kg;
✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível (65€ à data de 02/02/2023, a reconfirmar/atualizar à data de

emissão dos bilhetes);
✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
✓ Estadia em hotéis 4*, os mencionados ou similares, incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão completa do almoço do 1º dia ao jantar do penúltimo dia, num total de 12 refeições como mencionado

no programa;
✓ Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guias locais em língua portuguesa (ou espanhola);
✓ Entradas em todos os locais visitados no seu interior, nomeadamente:

➢ Castelo de Neuschwanstein;
➢ Museu Tirolês;
➢ Passeio de barco pelo Lago Wolfgangsee;
➢ Abadia de Melk;
➢ Palácio de Schonbrunn;
➢ Concerto de Valsas de Viena

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 06/09/2022;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência,

cancelamento e interrupção de viagem, e incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Bolsa OASIStravel com livro de viagem e informações detalhadas sobre a viagem e o destino;
✓ Audio-guias durante todo o circuito;
✓ Gratificações a guias locais e motoristas.

Serviços não incluídos:
✓ Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efetuados

durante a estadia, tais como, bebidas nas refeições, serviço de bagageiros, telefonemas, lavagem de roupa etc;

Documentos necessários (passageiros de nacionalidade portuguesa):
✓ Cartão de cidadão ou passaporte válidos;
✓ À data de elaboração deste programa (Jan. 2023) não é obrigatório certificado de vacinação à Covid-19 nem

teste PCR negativo, no entanto esta informação poderá ser alterada até à data da viagem.
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em
caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão
sujeitos a alteração por parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de
necessidade e os hotéis substituídos por outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a
passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 20
participantes.
Condições de pagamento: Os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma: depósito mínimo de 25% à data da reserva +
50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida (16 Fev. 2023) + restante pagamento até 45 dias antes da partida (31 Março
2023). Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as
correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 16 Fevereiro’23: 65€ por pessoa; de 17 Fevereiro a 13 Abril’23: valores a
confirmar em breve; a partir de 14 Abril’23 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão
acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)
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