
1º Dia |19 de Fevereiro – LISBOA | VIENA – ALMOÇO e JANTAR
Transporte de Santarém até ao Aeroporto de Lisboa. Partida em voo regular da TAP Air
Portugal com destino a Viena às 07H05. Chegada às 11H35. Encontro com guia para
inicio de um tour panorâmico na famosa Wiener Ringstrasse. Pelas 13h00 almoço em
restaurante no centro da cidade. Depois dopanorâmico com o guia para ter uma
primeira impressão da beleza de Viena, começando na famosa Ringstrasse Boulevard,
mostrando os inúmeros edifícios, alinhados ao redor desta magnífica avenida, como a
Ópera Estatal, o Museu de Belas Artes e o Museu de História Natural, o Hofburg, o
Parlamento, o Burgtheater e a Câmara Municipal. O passeio continuará com uma curta
caminhada pelo coração do centro da cidade, incluindo o palácio de Hofburg e visita ao
interior da Catedral de Santo Estêvão, o emblema gótico de Viena. Visita à catedral
sujeita a missas ou cerimónias (entrada do castelo da catedral de St. Stephans incluída).
Jantar e Alojamento no Hotel.

2º Dia | 20 Fevereiro – VIENA – PEQUENO-ALMOÇO, ALMOÇO e JANTAR
Pequeno-almoço no hotel. Às 9.30h encontro com o guia local e transfer para o Palácio
Belvedere, a beleza da Art Déco e algum tempo livre em frente ao Palácio Schönbrunn.
Almoço em restaurante local. De tarde descoberta das belezas da Viena Imperial, visita
ao famoso Palácio de Schönbrunn, a residência de verão da dinastia Habsburgo. No
centro da cidade visita ao Palácio Belvedere, antiga residência do PríncipeEugênio de
Saboia, que hoje abriga um famoso museu e cujos jardins em terraços oferecem uma
vista maravilhosa sobre o centro de Viena. A história de Schönbrunn e dos seus
antecessores remontam à Idade Média. O imperador Leopoldo I (reinou 1658-1705)
deu o passo essencial para o castelo de hoje. O castelo e os seus anexos têm mais de
1400 quartos e durante este passeio visitaremos os mais famosos quartos, que são
predominantemente de estilo rococó. Chegada ao Hotel, à noite transfer de autocarro
com a guia para Grinzing, localidade inserida numa zona produtora de vinho dos
chamados Bosques de Viena ou Neustift, para jantar numa das históricas e típicas
tabernas locais. Regresso ao hotel para alojamento.
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3º DIA | 21 Fevereiro – VIENA - PEQUENO-ALMOÇO e JANTAR
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre com a possibilidade de Visita OPCIONAL com Almoço Incluído – Às 9h30, encontro com seu guia
local e início da excursão aos Bosques de Viena e Baden (taxa de entrada Heiligenkreuz e Mayerling incluída). Este passeio levará ao
sul de Viena até o famoso Wiener Wald que cobre grande parte de Viena e seus arredores. Começaremos com a visita ao antigo
pavilhão de caça (agora apenas uma capela memorial) do príncipe herdeiro Rudolph, que morreu tragicamente junto com a
Baronesse Vetsera em 1899. Continuando o passeio pelo Helental, chegaremos à abadia cisterciense de Heiligenkreuz (datada de
1133) onde visitaremos o claustro medieval que abriga os restos do último Babenberger. Após a visita, seguiremos para a cidade
romana de Baden, famosa por suas fontes termais e pelo jardim de rosas “Rosarium”. Na hora do almoço, desfrutaremos de um bom
almoço no restaurante do Schloss Weikersdorf. Passeio pela cidade de Biedermaier com possibilidades de compras. Jantar e
Alojamento no Hotel.

4º DIA | 22 Fevereiro – VIENA | BRATISLAVA | LISBOA - PEQUENO-ALMOÇO e ALMOÇO
Pequeno-almoço no hotel. Ás 9.30h encontro com o guia local e embarque no autocarro para visita a Bratislava, capital da Eslováquia.
City tour (de autocarro e passeio a pé) para observar o castelo de Bratislava, localizado numa colina com vista para a cidade. Em
seguida, chegamos à Igreja de São Martinho, situada na cidade velha e uma das principais estruturas góticas de Bratislava, curta
caminhada pelas pequenas ruas e praças no coração de Bratislava, conhecendo diferentes monumentos. Almoço em restaurante
local. Após o almoço, tempo livre no mercado de Natal de Bratislava e transfer ao Aeroporto de Viena. Partida em voo regular da TAP
Air Portugal com destino a Lisboa às 19h40. Chegada às 22h20. Transporte de regresso a Santarém. Fim dos nossos serviços.

Horários dos Voos:

O preço inclui:
Passagem Aérea Lisboa/ Viena/ Lisboa em voo regular TAP, incluindo taxas de aeroporto (valor das taxas sujeitos a
alteração a confirmar à data de emissão das Passagens Aéreas); Transporte Santarém/ Lisboa/ Santarém; Autocarro de
turismo conforme programa; 3 noites de alojamento no HOTEL RAINERS 4**** ou Similar em regime de meia pensão; 1
jantar em Restaurante Local em Grinzing; 3 almoços em Restaurantes locais; Guia local em Espanhol ou Português, em
Viena e Bratislava conforme itinerário; Acompanhante da Omnitur; Seguro de Viagem.

Não Inclui: Visita opcional; Entradas não mencionadas; Bebidas às refeições; Despesas de caracter pessoal, Testes à
covid-19 no caso de ser necessário e exigido pelas entidades locais, na altura da realização da viagem.

Preço por pessoa em quarto duplo: 1,075 EUR

Suplemento quarto individual: 145,00 EUR

Excursão Opcional 3º Dia: 85,00 EUR

Condições de pagamento:

Até 10 Dezembro – 350,00€

Até 10 Janeiro – 375,00€

Até 1 Fevereiro – 350,00€

Mínimo de participantes – 25 pessoas

Condições gerais a consultar na nossa agência.
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DATA ORIGEM DESTINO VOO HORA PARTIDA HORA CHEGADA

19 FEV LISBOA VIENA TP1272 07H05 11H35

22 FEV VIENA LISBOA TP1273 19H40 22H20


