Visita de Estudo

Baviera e Áustria
de 14 a 25 de agosto de 2016
1º Dia – LISBOA / MUNIQUE
Comparência no aeroporto cerca de 120 minutos antes do
horário do voo. Formalidades de embarque e partida pelas
08h50 em voo TAP Air Portugal com destino a Munique.
Refeição a bordo. Chegada a Munique pelas 12h55.
Assistência local e transporte para o restaurante para
almoçar. De tarde, início da visita panorâmica da cidade de
Munique: Visita dos Jardins do Palácio das Ninfas, a Vila
Olimpica, a Câmara Municipal de Munique, Marienplatz
e a Igreja de Frauenkirche, Maximilian Strasse, ou seja
os Campos Elisios de Munique, Igreja de Saint Michel
(onde repousam os restos mortais de Luis II da Baviera), a
Coluna de Maria, Ludwigstrasse, e Max Joseph Platz.
Ao final do dia, espera-nos uma “noite bávara” na mais
famosa cervejaria alemã, a Hofbrauhaus, onde o jantar é
acompanhado por animação bávara. Alojamento no Hotel
Angelo Munich Westpark 4**** (http://angelo-hotel-munichwestpark.munichgermanyhotel.net/pt/).

2º Dia – MUNIQUE / ROTEMBURGO OB DER TAUBER
(248km) / DINKELSBÜHL (50Km) / HEIDELBERG
(142Km)
Pequeno almoço e saída em direção a Rotemburgo; esta
cidade atrai todos os anos muitos turistas, pois até hoje
conseguiu preservar o seu ambiente medieval, com o
antigo muro ao redor do centro praticamente intacto.
Passeio a pé para descobrir os pontos mais belos da
cidade. Almoço em restaurante local.
De tarde, continuação para Dinkelsbühl, cidade histórica da
Baviera, considerada um dos complexos urbanos
medievais melhor preservados do país. O bairro residencial
é composto por casas com madeira à vista e o mais belo
exemplo deste conjunto é a Deutsches Haus, que fica em
frente à igreja de São Jorge. Erguida no final do século XV e
início do século XVI, a residência pertenceu à família
Drechsel-Deufstetten e hoje abriga um hotel restaurante.
Finda a visita, continuação para Heidelberg . Jantar e
alojamento no Hotel Leonardo Heidelberg City center 4****
(www.leonardo-hotels.com/).

3º Dia – HEIDELBERG / FREUDENSTADT (100Km) /
TRIBERG (62Km) / FREIBURG (35Km)
Após o pequeno almoço, visita da cidade de Heidelberg;
situada no vale do Rio Neckar, Heidelberg é famosa pelo
seu centro histórico e a sua Universidade, a mais antiga da
Alemanha. Visita do Castelo e do Centro histórico onde
se encontra o edifício da antiga Universidade e a marginal
do rio. Passagem ainda pela Praça do Mercado e a
Câmara Municipal. Finda a visita, continuação para
Freudenstadt, cidade que, para além da sua idílica
localização (rodeada pela Floresta Negra) é conhecida por
possuir a maior Praça do Mercado (Marktplatz) da
Alemanha. Almoço em restaurante. Em Schiltach
poderemos admirar o maior relógio de cuco do Mundo
no Museu dos Relógios de Cuco e na sua proximidade as
cataratas de Triberg, as quais com os seus 103 metros de
altura, constituem as cataratas mais altas de toda a
Alemanha (não se visita o parque das Cataratas).
Continuação para Freiburg, onde ao final do dia
efetuaremos uma breve visita a pé desta bonita cidade em
cujos arredores se encontram os vinhedos Kaiserstuhl e a
famosa Catedral com a sua “mais bela torre da
Cristandade”. Jantar em cervejaria na cidade e

alojamento no Hotel Stadt Freiburg 4**** (www.hotel-stadtfreiburg.de/).

4º Dia - FREIBURG / TITISSEE (20Km) / MEERSBURG /
LINDAU (de barco) / BREGENZ (15Km) / FUSSEN
(105Km)
Após o pequeno almoço, visita da Catedral na
Münsterplatz e do centro histórico de Freiburg e de
seguida saída com destino aTitisee, um lago situado na
“Rota dos Relógios” e o maior da Floresta Negra. Paragem
para uma prova de queijos na Floresta Negra.
Foi há dois séculos que os irmãos Grimm se inspiraram
nesta grande floresta alemã para escrever o conto infantil “A
Casinha de Chocolate”. A aura misteriosa mantém-se, bem
como a sensação de encantamento. Entre pinheiros altos
que formam uma mata cerrada, a Floresta Negra estendese por mais de 200 quilómetros, da Suíça à França, por
vales e montanhas, entre castelos medievais, chalés de
montanha e pequenas vilas que parecem pintadas.
Continuação para Meersburg e almoço em restaurante,
naquela que é considerada uma das cidades medievais
melhor conservadas de toda a Alemanha. Aqui iniciaremos
um simpático passeio de barco (2h30) no Lago
Constança, terminando em Lindau, para visita desta
pequena Ilha situada nas margens do lago Constança
(ainda na parte alemã) e de onde se pode admirar o “Leão
Sentado” (símbolo da Baviera) esculpido em mármore, o
qual, com os seus 6 metros de altura, controla a fronteira
tripartida entre a Alemanha, Áustria e Suíça. Finda a visita a
pé de Lindau, encontro com o autocarro e transporte para
Fussen, fazendo ainda uma breve panorâmica da cidade de
Bregenz, situada nas margens do Lago Constança e já em
território Austríaco.
Jantar e alojamento no Hotel Luitpoldpark
4****
(www.luitpoldpark-hotel.de/)
5 º D i a – F U S S E N / N E U S C H WA N S T E I N /
OBERAMMERGAU (48 kms) / ABADIA DE ETTAL (5kms)
/ INNSBRUCK (77 kms)
Após o pequeno almoço no hotel em Fussen, cidade
montanhosa localizada a Este de Allgäu, com a sua
interessante zona histórica e o ponto mais meridional da
“Rota Romântica”, visita do Castelo de Neuschwanstein,
construído por Luís II da Baviera, conhecido como o Rei
Louco. Construído entre 1869 e 1886, o resultado foi um
palácio que parece surgir subitamente de um conto de
fadas. Este foi o castelo que serviu de inspiração a Walt
Disney para a construção do Castelo da Bela Adormecida
na Disneyland. As divisões do palácio estão ricamente
decoradas com cenas relativas a lendas medievais.
Almoço em restaurante.
De tarde, continuação da viagem para a aldeia de
Oberammergau, afamada pela beleza das casas pintadas
e pelo seu trabalho em madeira.
Segue-se a visita da Igreja do mosteiro beneditino de
Ettal, fundado em 1330. Devido à sua arquitetura, Luís II viu
a igreja do mosteiro como a sala onde o Santo Graal estava
preservado. Esta ideia conduziu-o à edificação de um
castelo medieval, o Castelo de Neuschwanstein e a junção
dos dois faz-nos recordar as óperas de Richard Wagner, de
quem Luís II era patrono.
Jantar e alojamento no Hotel Alte Post 4**** (no Tirol:
www.altepostubai.at ).

6º Dia – INNSBRUCK
Pequeno almoço no Hotel. Dia inteiramente dedicado à
visita de Innsbruck e seus arredores. Especialmente
conhecida pelas diversas estâncias de esqui que envolvem
a cidade, Innsbruck tem também os seus atrativos
históricos como o Palácio Imperial, de estilo rococó,
construído no reinado da imperatriz Maria Teresa; a Torre
da Cidade ou Stadtturm; a Catedral, também de estilo
rococó edificada sobre restos góticos, entre outros. Subida
no Teleférico Nordkettenbahn, o qual conduz os visitantes
do centro de Innsbruck para um mundo de paisagens
espetaculares. Almoço em restaurante na montanha.
Jantar no hotel ou restaurante e assistência a show Tirolês:
a Família Gundolf é um grupo de músicos que retratam o
Folclore Tirolês há já alguns anos em Innsbruck. A tradição
musical data do tempo do avô, Kurt Gundolf Senior e hoje os
fundadores do grupo Franz, Ernst e Kurt Gundolf Junior e as
suas famílias organizam Noites Tirolesas em toda a cidade
de Innsbruck.
Alojamento.
7º Dia - INNSBRUCK / HERRENCHIEMSEE / SALZBURG
(186km)
Pequeno almoço e saída em direção à pequena Ilha de
Herreninsel, localizada no Lago Chiemsee. Travessia de
barco para visita do Palácio Herrenchiemsee, construído
entre 1878 e 1886 durante o reinado de Luis II da Baviera,
sendo um dos muitos palácios da Europa a seguir como
modelo o Palácio de Versalhes.
Continuação para Salzburg e almoço em restaurante.
Salzburg, capital da província homónima, encontra-se na
orla setentrional dos Alpes orientais, quase no centro da
Áustria. De tarde, visita desta cidade que foi durante muito
tempo um local de inspirações artísticas, ponto de encontro
entre as influências do norte e sul da Europa. O encanto
natural da sua posição atraiu os Romanos há mais de 2000
anos e o apreciado sal das minas da sua região fez
prosperar o Bispado de Salzburgo na primeira metade da
Idade Média. A 27 de Janeiro de 1756, Wolfgang Amadeus
Mozart nasceu no nº 9 da Getreidegasse, uma rua que hoje
é uma das zonas pedonais mais atrativas. Visita à Casa
Natal de Mozart, à Fortaleza de Salzburg, à sua Catedral
e aos Jardins Mirabel. Jantar e alojamento no Hotel Arena
City Hotel Salzburg 4**** (www.arenasalzburg.at/).
8º Dia - SALZBURG / KEHLSTEINHAUS / HELLBRUN /
SALZBURG
Pequeno almoço e saída para visita da Kehlsteinhaus
(conhecida sob o nome de Ninho da Águia), sumptuosa
construção edificada em Berchtesgaden, no cume da
montanha Kehlstein, com dinheiro do Partido Nazi, em
comemoração aos 50 anos de Adolf Hitler. Possuindo
acesso por um elevador ornamentado a ouro e contendo à
época uma adega invejável e valiosas obras de arte, ambas
resultantes das pilhagens perpetradas pelos nazis contra os
judeus e demais povos conquistados, o seu luxo foi relatado
no filme Band of Brothers, o qual descreve a saga dos
homens da Easy Company, uma companhia americana
que, após vários anos de luta sangrenta na europa (que
resultou na morte da maioria dos que a integravam
inicialmente) recebe como "prémio" a oportunidade de ser a
primeira a entrar no "Ninho da Águia". Um dos seus
membros cuida então de usurpar o álbum fotográfico
pessoal de Hitler, que leva consigo de volta para os EUA
sem que o comando aliado saiba. Vários pertences são da
mesma forma subtraídos, mas a majestade da construção
repousa até hoje para deslumbramentos dos visitantes.
Almoço em restaurante local.
De tarde, visita do Palácio de Recreio de Hellbrunn (16121615), de estilo barroco, uma das construções mais belas
da cidade. O castelo possui um amplo parque e os
famosíssimos jogos de água que já eram usados pelo
príncipe arcebispo Markus Sittikus de Hohenems (16121619) como local de representações e festividades. Fã da
arte e da cultura italianas, Markus ordenou ao arquiteto da

catedral, Santino Solari, que construísse uma vila
suburbana, uma estância de verão à imagem dos
protótipos de beleza e generosidade do sul. O interior do
castelo é decorado com murais e frescos cheios de
fantasia e colorido. A sala de festas é especialmente
sumptuosa, com representação de doze imperadores
romanos, e o octógono, a sala musical, decorada com
frescos.
Ao final da tarde alojamento e jantar no Hotel
9º Dia – SALZBURG / ST. WOLFGANG / MELK (272 kms)
/ VIENA (87 kms)
Pequeno almoço e saída em direção a St. Wolfgang
situada na margem do Wolfgangsee. Visita da igreja e
continuação com destino a Melk para visita da Abadia
que inspirou Umberto Eco na sua obra “O Nome da Rosa”.
Almoço durante o percurso.
De tarde, continuação para Viena, passando pelas típicas
povoações desta região.
Chegada a Viena e alojamento no Macgallery Hotel Am
Konzerthaus 4**** (http://www.accorhotels.com/pt/hotel-1276hotel-am-konzerthaus-mgallery-collection/index.shtml).

Saída para jantar no restaurante Marchfelderhof.
Regresso ao Hotel e alojamento.
10º Dia – VIENA
Pequeno almoço. Visita da cidade banhada pelo Danúbio,
antiga capital do Império Austro-Húngaro. No centro de
Viena podemos localizar a antiga cidade imperial, com o
Palácio Imperial Hofburg, residência dos Imperadores,
Ópera e do Monumento de Maria Teresa. Passagem
ainda pela Ringstrasse, pelo Parlamento e o Museu de
Belas Artes e Ciências Naturais e visita da Catedral de
St. Estevão.
Almoço em restaurante local e passeio a pé na zona
pedonal da cidade.
De tarde, visita do Palácio de Schönbrunn, antigo
pavilhão de caça que foi sendo transformado ao longo do
Séc. XVII em palácio. O seu atual aspeto rococó deve-se
aos planos de Fisher von Erlach e Nicolas Pacassi durante
o reinado da Imperatriz Maria Teresa. Schönbrunn era a
residência de Verão dos Habsburgo. Foi neste palácio que
tiveram lugar alguns acontecimentos históricos
importantes, tais como o Congresso de Viena (1814/15) e
onde Napoleão instalou o seu quartel-general em 1805.
Dispõe de 40 dependências imperiais em estilo rococó que
constitui, com os seus frescos, mobiliário, estufas
monumentais e grandes espelhos, um reflexo fiel dos
gostos artísticos da época. De mencionar, ainda, o extenso
parque de 120 hectares, com os seus jardins em estilo
francês. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.
11º Dia – VIENA
Pequeno almoço. Continuação da visita de cidade com
visita ao Museu de História de Arte (Kunst Museum). É
um dos mais antigos museus do género no mundo. Foi
inaugurado em 1891, tendo sido construído por Gottfried
Semper e Karl von Hasenauer em estilo renascentista
italiano para abrigar a vasta coleção imperial dos
Habsburgos, que, ao longo dos séculos, foram
entusiásticos patronos das artes. O seu acervo é um dos
mais ricos no género e foi formado a partir dos gabinetes
de arte e curiosidades dos arquiduques Francisco
Fernando, Leopoldo Guilherme e do imperador Rodolfo II.
A coleção abrange peças desde a Antiguidade grega,
romana e egípcia até à arte barroca e está dividida na sede
principal em Viena e nos museus subsidiários do Castelo
de Ambras, no Museu Lipizzaner em Innsbruck e nos
palácios de Hofburg e Schönbrunn, também em Viena.
Almoço em restaurante.
De tarde, visita dos Jardins do Palácio Belvedere,
construído pelo príncipe Eugénio de Sabóia como Palácio
de Verão e que é dividido em duas partes: Belvedere
Inferior e Superior.
O Belvedere Inferior foi inaugurado em 1716 e de 1720 a
1723 foi construído o Belvedere Superior. O complexo foi

vendido a Maria Teresa de Áustria pelos herdeiros do
príncipe. O último nobre a morar no local foi o Arquiduque
Francisco Fernando. Desde a Primeira Guerra Mundial o
Belvedere passou a ser também um museu.
À noite, saída para jantar numa taberna típica de Grinzing
(Heurigens) com música folclórica.
Regresso ao Hotel e alojamento.
12º Dia - VIENA / LISBOA
Após o pequeno almoço, saída para visita aos Bosques de
Viena, belos recantos da natureza (apenas a 20 minutos do
centro da cidade), cuja beleza e tranquilidade inspiraram
Strauss a compor as suas maravilhosas valsas. Aqui
visitaremos o Castelo de Mayerling, no qual Rudolfo, o
príncipe herdeiro da Imperatriz Sissi e do Imperador
Francisco José, se suicidou na companhia da sua amante
Maria Vétsera. Após a tragédia, o castelo foi transformado
por ordem do Imperador num mosteiro de irmãs carmelitas.
Visita ainda do maior lago subterrâneo da Europa, que se
encontra neste local.
Transporte para o aeroporto de Viena e regresso a Lisboa em
voo TAP Air Portugal pelas 14h55. Refeição a bordo.
Chegada ao aeroporto da Portela estimada pelas 17h30.
Preço por pessoa, em quarto duplo:
Associados: 2300,00€
Não Associados: 2400,00€
1º Acompanhante/Filhos/Prof. Estagiários*/Estudantes*/
Assoc. de Associações do SIAP: 2300,00€
(*enviar comprovativo)
Suplemento de quarto individual: 450,00€
Envie a sua inscrição até 29 de março de 2016, para a
sede da APH
Pagamento – 7 mensalidades
No ato de inscrição – 326,00€
6 x 329,00€, aos dias 29 de cada mês, de abril a setembro de
2016
O preço inclui: Acompanhamento por representante Tryvel;
Bolsa de documentação e saco Tryvel; Passagem aérea Lisboa /
Munique e Viena / Lisboa em voos regulares TAP Air Portugal
com direito ao transporte de 23 kg de bagagem; Assistência e
transporte privativo Aeroporto / Hotel / Aeroporto; 11 noites de
alojamento em hotéis de categoria (4****) incluindo o pequeno
almoço diário; Programa em regime de pensão completa, desde
o almoço do 1º dia, ao jantar do 10º dia, num total de 22 refeições
(11 almoços + 11 jantares); Autocarro de turismo com ar
condicionado durante todo o circuito; Visitas de acordo com o
itinerário, acompanhadas por guias locais em espanhol ou
português, incluindo entradas nos monumentos visitados no
interior; Seguro de viagem; Taxas de aeroporto, segurança e
combustível no valor de 130,03€ por pessoa, à data de
18.11.2015 (valor sujeito a reconfirmação na altura da emissão
da documentação).
Entradas e jantares com animação incluídos no programa:
Jardins do Palácio das Ninfas – Munique; Igreja Frauenkirche –
Munique; Igreja Saint Michel – Munique; Castelo de Heidelberg e
Funicular; Museu dos Relógios de Cuco; Catedral de Freiburg;
Passeio de barco de Meersburg a Lindau no Lago Constança;
Castelo de Neuschwanstein; Abadia de Ettal; Palácio Imperial de
Innsbruck; Funicular de Nordkettenbahn em Innsbruck;
Travessia de barco para Herrensee; Visita do Palácio de
Herrenchiemsee; Casa Natal de Mozart; Fortaleza e Funicular
de Salzburg; Catedral de Salzburg; Visita de Kehlsteinhaus;
Palácio Hellbrunn em Salzburg; Igreja de St. Wolfgang; Abadia
de Melk; Palácio Imperial Hofburg em Viena; Ópera de Viena;
Catedral de Santo Estevão; Palácio Schonbrunn; Museu de
História de Arte; Jardins Belvedere; Castelo de Mayerling; Lago
Subterrâneo; Noite Bávara na Cervejaria Hofbrauhaus em
Munique; Jantar e show Tirolês da Familia Gundolf em
Innsbruck; Jantar no Restaurante Marchfelderhof em Viena;
Jantar numa taberna típica de Grinzing.

O preço não inclui: Bebidas às refeições; Quaisquer serviços
que não se encontrem devidamente mencionados no presente
itinerário e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar,
mini-bar, lavandaria, etc.); Gratificações a guias e motoristas;
Bagageiros nos hotéis.
Penalizações por cancelamento:
- até 30/04//2016 – Sem penalizações;
- de 1/05/2016 a 14/06/2016 – 15% do valor total da viagem;
- de 15/06/2016 a 14/07/2016 – 30% do valor total da viagem;
- de 15/07 a 7/08/2016 – 50% do valor total da viagem;
- de 8/08 a 14/08/2016 (dia da partida) – 100% do valor total da
viagem.

