
 

 

 

TOUR Austrua e norte da Itália 
 
 
1º Dia / VIENA (AÉREO): Chegada ao aeroporto de Viena, recepção no setor de desembarque 
internacional pelo guia da excursão que acompanhará o grupo até o último dia da viagem, traslado 
ao hotel com informações importantes do/s destino/s no trajeto. Acomodação no hotel e restante do 
tempo livre para começar a explorar a cidade. Hospedagem  
 
2º Dia  VIENA - CITY TOUR: Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, saída com guia local, 
para visita panorâmica da cidade, com algumas paradas, para conhecer ou rever a capital musical 
da Europa, passando pelo MuseumsQuartier, Ópera do Estado, a Catedral de Santo Estevão, o 
Palácio Imperial de Hofburg, a Ringstrasse, a Prefeitura, o Teatro Nacional, e a continuação nos 
dirigimos em direção do Palácio Belvedere, para vê-lo do lado de fora e passear por seus jardins, 
este palácio se trata de um antiga residência de verão do Príncipe Eugene de Savoy, e para 
finalizar, visita do Palácio de Schönbrunn (entrada incluída para visita interna). Almoço incluído 
(sem bebidas), posteriormente retorno ao hotel e tarde livre para atividades pessoais e 
independentes; sugerimos passear pelo calçadão que é um shopping ao céu aberto, entrar na 
Catedral de São Estevão, visitar museus e/ou visitar a Torre do Danúbio - Donauturm, uma 
experiência inesquecível para aprender mais sobre sua história, com destaques da culinária 
austríaca e aproveite a emoção em alturas elevadas (ingresso individual EUR 15,00 aprox.) À 
noite, sugerimos como opcional VIENNA OPERA na Ópera Estatal de Viena ou um CONCERTO 
DE VALSAS - VIENNA WALZER CONCERTS. Hospedagem. 
 
3º Dia  VIENA / MAYERLING / BADEN / GRAZ: Café da manhã no hotel, registro de saída, malas 
no bagageiro do ônibus, embarque dos passageiros com destino a Graz, deixaremos a capital para 
trás e iremos à famosa região dos Bosques de Viena, ao sul da capital. Depois de quase 1 hora de 
trajeto, chegaremos ao incrível vale de Santa Helena. Iremos ao antigo Pavilhão de Caça de 
Mayerling, onde há uma capela que lembra as mortes trágica do Príncipe Rodolfo e da Baronesa 
Vetsera, em 1889. A próxima parada será a Abadia de Heiligenkreuz, um mosteiro cisterciense em 
atividade desde 1133, ano de sua fundação. Visitaremos o claustro medieval, onde estão as 
tumbas dos últimos membros da Dinastia Babenberg. A rota continua chegando em Baden, uma 
das cidades-balneário mais antigas da Áustria. Ao chegar lá, faremos uma visita guiada pelo centro 
da cidade e poderemos ver seus lugares mais emblemáticos. A Igreja de São Estevão ou as 
termas são algumas de suas principais atrações. Ingresso para Mayerling. Ingresso para a Abadia 
de Heiligenkreuz. Almoço livre (não incluído) e seguimos para a Cidade de Graz para uma visita 
panorâmica na chegada, orientada pelo nosso guia privativo. Graz é uma cidade com 310.000 
habitantes, entre tradição e vanguarda, o visitante encontrará monumentos como a catedral de 
estilo gótico tardio, que lembra a época em que Graz era uma cidade imperial, o mausoléu onde 
descansa o imperador Fernando II, o Landes Zeughaus (museu militar - onde se encontra o maior 
arsenal histórico do mundo), impressionante com suas 32.000 importantes armas históricas e 
apetrechos expostos em cinco andares, e o edifício do Landhaus (governo regional), com seus 
pórticos renascentistas e que quase pode ser considerado um “Palazzo” veneziano. Posteriormente 
seguimos direto ao hotel para pernoite. Restante do tempo livre. Hospedagem. 
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4º Dia GRAZ / HALLSTATT / ST. WOLFGANG Salzkammergut  / ST. GILGEN / MONDSEE / 
SALZBURGO : Café da manhã no hotel, registro de saída, malas no bagageiro do ônibus, 
embarque dos passageiros e saída em torno das 08h30 em direção Salzburgo, no trajeto 
conheceremos a região de Salzkammergut, uma das regiões mais belas da Áustria. Primeira 
parada em Hallstatt que é um  pequeno vilarejo ou aldeia na Áustria, em Salzkammergut, Alta 
Áustria, e está localizada perto do lago Hallstätter See, o que proporciona, junto com Alpes 
cobertos de neve ao fundo e suas pequenas casas, a vista de tirar o fôlego. Considerada 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1997, o vilarejo não é daqueles que enche apenas 
os olhos, mas também conta com muita história por abrigar uma das – ou talvez até a primeira – 
mina de sal do mundo. O local hoje tem menos de mil habitantes e depende basicamente do 
turismo, mas já foi um dos mais ricos da região e deu seu nome inclusive à uma cultura da Idade 
de Ferro. A continuação parada em St. Wolfgang que é um lugar definitivamente singular no 
mundo. Situada entre Hallstatt e Salzburg, às margens do lago Wolfgangsee, essa incrível cidade é 
um misto de história, natureza e um povo cheio de tradições, que é muito frequentado nos finais de 
semana, como um refúgio de paz para descansar e se perder pela natureza, e também conhecida 
como uma cidade SPA. Almoço livre (não incluído). Prosseguindo para St. Gilgen onde Mozart 
passou a infância e parada em Mondsee, junto ao lago,  eternizada pelo filme “A Noviça Rebelde”. 
Possibilidade de visitar a igreja que serviu de cenário ao filme. Chegada a Salzburgo ao final da 
tarde. Acomodação no hotel e restante do tempo livre. Hospedagem. 
  
5º Dia SALZBURGO - CITY TOUR // SALZBURGO / INNSBRUCK  : Café da manhã no hotel, 
registro de saída, malas no bagageiro do ônibus, embarque dos passageiros e saída em torno das 
08h30, acompanhando de guia local, para conhecer um pouco desta cidade natal de Mozart, 
localizada às margens do Rio Salzach. O ônibus da excursão deixará o grupo para a visita do belo 
jardim do Palácio Mirabell e posteriormente visita da cidade a pé, atravessando a ponte do rio 
Salzach, chegaremos a famosa e antiga rua comercial Getreidegasse, onde se encontra o edifício 
onde nasceu o compositor Wolfgang Amadeus Mozart, visita interna da Catedral de Salzburgo. 
Avistaremos ainda o Castelo Medieval de Séc. XI (Fortaleza de Hohensalzburg), que domina a 
cidade de sua privilegiada posição no alto de uma colina, onde você pode chegar de Funicular (não 
incluído). Tempo livre para caminhada  e almoço ou lanche livre (não incluído) pela famosa rua de 
pedestres Getreidegasse. Em horário a definir, partida para Innsbruck, passando por Lofer e Sankt 
Johann in Tirol que são cidades no distrito de Zell am See, no estado de Salzburgo, Áustria, com 
uma população estimada no início de 2018 de 2037 habitantes. Ele está localizado no sudoeste do 
estado, perto da fronteira com a Alemanha e os Estados do Tirol e da Caríntia e continuando por 
regiões de rara beleza, chegaremos a Innsbruck – capital do Tirol austríaco, em torno das 16h00 
diretamente ao hotel. Em torno das 17h00 saída para breve passeio de orientação a pé no 
belíssimo centro histórico no qual se destacam o Telhado Dourado, a Praça Velha e a Rua 
Manesteresien e podem aproveitar para visitar a loja matriz da Swarovski. Restante do tempo livre. 
Hospedagem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6º Dia INNSBRUCK - DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e dia totalmente livre. Sugerimos visitar 
o PALÁCIO DE AMBRAS que mostra a Realeza do Século XV, construída em homenagem à 
história imperial de Innsbruck e ao legado do Arquiduque Fernando II, o maior colecionador de arte 
de Habsburgo (aberto até às 17h00, ingresso sem filas EUR 12,00 com Áudio-Guia ou Tour Guiado 
por um valor extra). É também o museu mais antigo do mundo. Ou reservar antecipadamente o 
PASSEIO OPCIONAL para visitar o CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN na cidade de Schwangau 
na Alemanha (115 km de Innsbruck - 2 horas para ir e 2 horas para voltar + 3 horas de tempo de 
visita, lanches por conta = 7 horas). O castelo é uma das obras de um dos reis mais populares e 
polêmicos da Baviera, o rei Luís II e foi inspiração de Walt Disney para o Castelo da Cinderela. 
Durante o passeio será elucidada toda a marcante história desse rei e suas obras na Baviera. O 
local ainda conta com uma paisagem natural incrível, cercado pelos Alpes, muito verde e um 
belíssimo lago, o Lago dos Alpes, com incríveis tons de azul e que no inverno congela. Retorno ao 
hotel em torno das 15h00 (2 horas para e voltar + 3 horas de tempo de visita, lanches por conta) e 
tempo livre, sugerimos que passeie no Centro Histórico e comercial,  À noite, outro EVENTO 
OPCIONAL:  jantar com show típico tirolês com menu turístico de 3 tempos (sem bebidas), um 
espetáculo com música, dança, canções e iodelei autênticos do Tirol, com traslados ida/volta. 
Hospedagem. 
  
7º Dia  INNSBRUCK-ÁUSTRIA / LIECHTENSTEIN / SAINT MORITZ-SUÍÇA :  Café da manhã no 
hotel, registro de saída (check out), malas no bagageiro do ônibus, embarque em direção a Suíça. 
Parada para visita guiada de Liechtenstein e tour panorâmico (o que der para mostrar) de chegada 
em Saint Moritz algumas paradas no trajeto. À noite, jantar incluído no hotel ou restaurante 
conveniado (sem bebidas). Hospedagem. 
  
8º Dia SAINT MORITZ / ANDERMATT - TREM GLACIER EXPRESS // ANDERMATT / BOVENO-
ITÁLIA / LAGO MAGGIORE: Chegada e acomodação em Hotel de da vila de Stresa 
 
9º Dia LAGO MAGGIORE - PASSEIO / LAGO MAGGIORE / MILÃO:  Café da manhã no hotel, 
registro de saída (check out) e traslado ao porto de Stresa para fazer um cruzeiro pelo Lago 
Maggiore de aproximadamente duas horas de duração. Nossa travessia nos levará pelas Ilhas 
Borromeu. Do lago, admiramos a vista da Ilha Mãe (Isola Madre), a maior do Lago Maggiore. 
Faremos uma parada na Ilha Superior ou dos pescadores (Isola dei Pescatori), famosa por seus 
restaurantes, com ampla gastronomia. Almoço livre (não incluído) e tempo livre limitado para 
explorar a ilha. Retomando, oportunamente a navegação com parada na Ilha Bela (Isola Bella), 
lugar onde o conde Carlos III de Borromeu construiu um majestoso palácio de verão no século 
XVII. Breve tempo livre para passear junto ao lago ou entrar nos românticos jardins barrocos do 
Palácio Borromeu (entrada não incluída), uma joia botânica e uma homenagem ao amor e à beleza 
da arte. Depois de visitar as ilhas Borromeu do Lago Maggiore, iremos novamente ao cais de 
Stresa. De lá, em horário oportuno, iremos de ônibus até Milão. Acomodação no hotel e estante do 
tempo livre. Hospedagem. 
10º Dia MILÃO - CITY TOUR: Café da Manhã no hotel e posteriormente, em torno das 08:30 saída 
para realizar uma visita panorâmica de 4 horas da cidade Milão com destaques para o Duomo, as 
Galerias Vittorio Emanuelle II e o Teatro Scalla. Em torno das 09h40 saída para conhecer a região 
do Lago Maggiore, chegaremos até a cativante Vila de Stresa, situada nas margens do Lago 
Maggiore. O encanto desse povoado seduziu o escritor americano Ernest Hemingway, que 
ambientou aqui sua novela “Adeus às armas”. Almoço (livre) e restante do tempo livre para explorar 
mais a cidade. Hospedagem. 
  
11º Dia Partida MILAN:  traslado ao Aeroporto Malpensa de Milão, Saída para vôo de retorno ao 
Brasil. 


