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3º DIA – OBERAMMERGAU/ALTÖTTING / MARKTL AM INN / SALZBURG
1º Dia - LISBOA / MUNIQUE/ OBERAMMERGAU
Apresentação no Aeroporto da Portela duas horas antes da partida (área das Partidas - Ponto de
Encontro), onde se encontra o balcão da ProfessionalTeam de assistência a clientes. Formalidades
individuais de embarque nos balcões que indicaremos localmente, seguido do controlo de
identificação e segurança. Embarque e partida em voo regular com destino a Munique. Chegada
ao Aeroporto de Munique, formalidades de desembarque, recolha de bagagem. Visita panorâmica
de Munique. Com o famoso Oktoberfest, a maior feira de folclore e de cerveja da Europa, a
cervejaria de Hofbräuhaus, as galerias de arte Pinakothek, a BMW e o Bayern Munich, a cidade
consegue casar as antigas tradições bávaras com a vibrante vida moderna tornando-a numa
cidade de sonho que se torna realidade. Entre os locais a não perder, FrauenKirche, a catedral e
igreja da província eclesiástica do sul da Baviera, que é um ex-libris de Munique, impressiona
pelo seu estilo gótico e tamanho, Marienplatz, o coração da cidade de Munique onde se encontra,
a Neues Rathaus, a nova câmara municipal neogótica que na fachada central alberga a
Glockenspiele (torre de relógio) que, todos os dias toca um carrilhão e a coluna de Santa Maria
(Mariensäule) erguida em 1638 para celebrar o final da invasão sueca e, a pouca distância, a
Hofbräuhaus, provavelmente a cervejaria mais popular de Munique e grande atracção turística.
Após a visita panorâmica de Munique. Partida para Oberammergau. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – MUNIQUE/OBERAMMERGAU
Pensão completa
Oberammergau, mundialmente famosa pela sua arte popular e pelas peças da Paixão de Cristo.
Com a Guerra dos Trinta Anos e a peste de 1632, grande parte da população faleceu, os
sobreviventes por sua vez, fizeram a promessa que se fossem poupados, encenariam para sempre
a Paixão de Cristo. Não houve mais mortes e desde então que, até hoje, os aldeãos têm mantido
a sua promessa. A Paixão de Cristo é representada de dez em dez anos e conta com a
participação de mais de duas mil pessoas que numa encenação de cerca de cinco horas, é
representada a vida de Jesus de Nazaré desde que entra em Jerusalém até à Sua ressurreição. Um
evento religioso e culturalmente brilhante. Após a representação, alojamento.
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Pequeno-almoço no hotel. Partida para Altötting, famosa por ser o mais antigo destino de
peregrinações à “Estátua Milagrosa” da Virgem Maria (1330) que se encontra em
Wallfahrstskapelle St. Maria. Originalmente construída para ser uma capela baptismal, reza a
lenda que o santo Bispo Rupertus de Salzburgo aqui baptizou o primeiro duque cristão da Baviera.
A imagem, que representa a Mãe de Deus de pé com a criança, datada do início do Gótico
esculpida em madeira de tília, chegou a esta região por volta de 1330. Cerca de 150 anos depois
dos relatórios de dois milagres de cura, tornou-se num local de peregrinação. Continuação para
Marktl Am Inn, uma pequena vila da Baviera onde nasceu o Papa Bento XVI, no dia 16 de Abril de
1927 (Sábado Santo) e foi baptizado no mesmo dia. Em Agosto de 2005, foi inaugurado um
caminho de peregrinação em homenagem ao Papa Bento XVI que inicia e termina no Santuário
Mariano do Alttöting, o centro de devoção Mariana mais importante da Baviera. Após as visitas,
partida em direcção a Salzburgo. Chegada, instalação, jantar e alojamento no hotel.

4º DIA – SALZBURGO
Pequeno-almoço no hotel. Salzburgo, situada no oeste da Áustria, é conhecida pela sua
arquitectura barroca, paisagens, extensa história e por ser uma passagem através dos Alpes. Em
27 de Janeiro de 1756, Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Getreidegasse, uma rua de
Salzburgo que é hoje uma das zonas pedonais mais atractivas. Início da visita do centro histórico,
classificado como património mundial pela UNESCO, durante a qual se poderão admirar os belos
jardins do Palácio Mirabel, as margens do Rio Salzach, a famosa rua comercial Getreidegasse, o
Palácio dos Festivais entre outros locais de grande beleza e interesse. Devido ao elevado número
de igrejas construídas no seu perímetro histórico, Salzburgo é, frequentemente, chamada de
“Roma Germânica”, neste belo conjunto encontra-se a Catedral, o edifício mais emblemático da
cidade, consagrada a S. Rupert e S. Virgílio que data de 1628 e é um tesouro de toda a região
germano-austríaca devido à sua imponente decoração barroca. Perto da Catedral encontra-se a
abadia de São Pedro, outra obra-prima do barroco e a igreja de S. Francisco. A praça Mozart, é
uma das principais praças de Salzburgo, aqui encontra-se uma estátua em homenagem ao
compositor, várias esplanadas, animação de rua, o Glockenspiel com o seu famoso carrilhão, a
Catedral e o Palácio Residenz, antiga residência do arcebispo. Regresso ao hotel, jantar e
alojamento.
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5º DIA – SALZBBURGO/MARIAZELL/GRAZ

7º DIA – INNSBRUCK / MUNIQUE / LISBOA

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Mariazell, situada nos Alpes austríacos, onde se encontra
o Santuário de Mariazell, local de peregrinação fundado por um monge beneditino em 1157 que
trouxe para este local uma estátua da Virgem. A primeira igreja de Mariazell foi edificada por
volta de 1200 em agradecimento pela cura de uma doença. Após a vitória sobre os inimigos da
cristandade, Luís, o Grande, da Hungria mandou construir a Capela da Misericórdia e a partir de
então, este local tornou-se o maior centro de peregrinação dos húngaros e povos eslavos, tendo
sido chamada de Magna Mater Austriae (Grande Mãe da Áustria) pelo imperador Fernando II da
Áustria. Após a visita, continuação para Graz, a segunda cidade mais importante do país cuja
zona antiga foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO. O centro histórico é um dos
mais bonitos da Europa e prima pela arquitectura moderna e pela variada oferta cultural. Entre
os vários locais a visitar destaca-se a Hauptplatz (Praça Maior), o coração de Graz, rodeada de
edifícios de estilo gótico e renascentista, Schlossberg, a grande colina ajardinada com a torre do
relógio no cimo, símbolo da cidade, a Catedral, construída no século XVII, a Opera, um dos
símbolos cosmopolitas da cidade, entre outros locais. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.

Após o pequeno-almoço, partida para o aeroporto de Munique. Formalidades de embarque e
partida em voo regular com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa, formalidades de desembarque e
recolha de bagagem.

FIM DA VIAGEM

6º DIA – GRAZ/ INNSBRUCK
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Innsbruck, a capital do Tirol, província federal austríaca
atravessada pelo rio Inn e dominada pelos Alpes. Visita panorâmica da cidade, também conhecida
pelas suas construções históricas entre as quais se destaca o “Telhado de Ouro”, símbolo da
cidade situado no bairro gótico, mandado construir pelo imperador Maximiliano I e composto por
2657 telhas de cobre folheadas a ouro, a Catedral, uma das mais destacadas obras eclesiásticas
barrocas, a Antiga Universidade e actual Faculdade de Teologia, a Fonte de Leopoldo V, o Arco do
triunfo construído pela imperatriz Maria Theresia que também transformou o Palácio Hofburg,
residência dos Habsburgos em Innsbruck, o Parlamento Tirolês, a Igreja da Corte com o cenotáfio
do imperador Maximiliano I, o Palácio Imperial que foi sede de imperadores austríacos e
soberanos tiroleses. No final da visita, tempo livre. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
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