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Tour Lea ESA em TODAS
U
PORTUG as do circuito
as saíd

7 días
940€
DESDE

SERVIÇOS PREMIUM
Se você quer ter tudo preparado com antecedência, além do que está
incluído no itinerário desta página, sugerimos adicionalmente o seguinte:

Datas de início
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

15
05
03
07
04
02

22
12
10
14
11
09

29
19
17
21
18

26
24
28
25

31
Los Alpes

Hoteis previstos
CIDADE/HOTEL

LOCALIZAÇAO

Zurique
Ramada City ****
Innsbruck
Alpotel ****
Alpinpark ****
Grauer Bar ****
Salzburgo
Amedia Salzburg ***Sup
Viena
Ananas ****
Fourside City Centre ****
Zeitgeist ****

• Tour Alpino Klewenalp com Founde e Teleférico em Lucerna
• Show Tirolés COM JANTAR em Innsbruck
• Visita artística de Viena com Ópera e Palacio Schoenbrunn
• 1 almoço (día 5)

(Centro))
(Cidade)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

Consultem possíveis mudanças de hotéis na
página 308 deste catálogo

O preço inclui
• Estadia nos hotéis indicados com
café da manhã buffet
• Ônibus de luxo durante todo o percurso
• Traslados de chegada e saida
• Guia acompanhante profissional
durante todo o percurso em ônibus,
independentemente do número
de passageiros
• Visitas panorãmicas com guia local
em Lucerna, Innsbruck, Salzburgo,
Viena e muitas visitas com nosso
guia correio.
• Passeio pelo centro histórico de Viena
• Bolso de viagem e seguro turístico

Suiça e Áustria com Alpes
Dia 01 (segunda-feira) Zurique.
Chegamos à Europa
Chegada e traslado ao hotel. Às 19.30
hrs, terá lugar a reunião com o guia na
recepção do hotel onde conheceremos
ao resto de participantes. Alojamento
Dia 02 (terça-feira) Zurique-Lucerna
- Zurique
Entre cantões
Café da manhã e saída em direção a
Lucerna. Chegada e visita panorâmica
da cidade, onde destacamos a Ponte da
capela, a Yorre de água e o Leão moribundo. Tempo livre com possibilidade
de tomar opcionalmente o “Tour Alpino
Klewenalp”. Regresso pela tarde a Zurique. Alojamento.
Dia 03 (quarta-feira) Zurique - Vaduz - Innsbruck
Picos e lagos
Café da manhã.Partida rodeando os Alpes até Vaduz, capital do Principado do
Liechtenstein, que possui uma animada
Suiza
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zona antiga. Tempo livre e partida para
a capital do Tirol: Innsbruck. Chegada e
visita ao centro histórico, incluindo o
telhado dourado. Alojamento. A noite
opcionalmente show tirolés com jantar.
Dia 04 (quinta-feira) Innsbruck Kitzbuhel - Salzburg
Coração do Tirol
Café da manhã. Partida para Kitzbuhel
para fazer um tour de orientação desta
cidade medieval situada no coração do
Tirol austríaco. Continuação até Salzburgo e visita panorâmica da cidade:
Maribel Gardens, Domplatz, o antigo
cemitério de São Pedro, terra natal de
Mozart, etc. Alojamento.
Dia 05 (sexta-feira) Salzburgo - Lagos - Melk - Viena
De Mozart a Johann Strauss
Café da manhã. Partida para Viena,
através da região dos lagos para visitar
St. Wolfgang e em Melk admirar a famosa Abadia. Chegada a Viena. Visita
panorâmica percorrendo a Avenida do
Ring com a Ópera, o Museu de Belas Ar-

tes, o Parlamento, a Prefeitura, a Universidade, a Bolsa, a Igreja Votiva, o Palácio
Belvedere, etc. passando pelo Prater
para tirar uma foto da famosa Roda Gigante.A visita termina com um passeio
incluído pelo centro histórico de Viena
que nos levará até à Catedral de Santo
Estevão. Alojamento.
Dia 06 (sábado) Viena
Danúbio Azul e vinho verde
Café da manhã.Dia livre em que propômos opcionalmente fazer a visita artística do Viena. Alojamento.
Dia 07 (domingo) Viena.
Volta a casa
Café da manhã e traslado ao aeroporto.Fim dos nossos serviços
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As visitas locais e opcionais serão com
guias em Espanhol mais com conhecimentos em língua portuguesa.

Preços por pessoa em Euros

Dbl

Percurso completo Zrh/Vie (7 dias)
Serviços “Premium”

940

S. Sgl
335
240

