
Visita de Estudo 
Orientador Cultural: Prof. Doutor José Manuel Tedim 

De 5 a 8 de outubro de 2017 
 

Na rota de obras-primas / património da Unesco 

 Arquitectura ( e artes afins) religiosa e civil na baixa Áustria -  do gótico ao 
barroco/rococó dos Habsburgo. 

 Pintura  e arquitectura Vienense no fim do séc.XIX  -princípio do séc. XX. (Art 
Nouveau, Art Déco, o estilo Bauhaus e o expressionismo).  

Edifícios emblemáticos dos séc. XX/XXI 

Programa 

 5 de outubro  – Voo LH Porto 06h00 – Viena 12h10 via Frankfurt.  

Tarde – Visita com guia local de Viena com realce para as arquitecturas modernistas / 

contemporâneas. Jantar e alojamento. 
 

6 de outubro – Viena - Sankt Pölten. Nesta cidade visita com guia local com realce para 
centro histórico e zona cultural, nomeadamente, a Franziskanerkirche, a 
Prandtauerkirche, o State Museum, a Festspielhaus e a Klangturm).  
Em Melk, visita com guia local com realce para o centro histórico, a Castelo Schallaburg. 
Visita à Abadia de Melk. Jantar e alojamento. 
 

7 de outubro –Saída para Krems e Stein. Nestas cidades visita, com guia local,  
nomeadamente, de Steiner Tor, Göglhaus, Gozzoburg, Pfarrkirche Stein, Mazetti haus, 
Steiner Landstrasse, Piaristenkirche e Pfarrkirche St. Veit.  

Bratislava - visita, com guia local, nomeadamente, do centro histórico com a Michael's 
gate, Primate's Square, Main Square, Hviezdoslav Square, Palais Grassalkovitch, Palais 
Mirbach, a Catedral de St. Martinho e a de Stª Elizabete do Castelo de Bratislava e Pont 
Neuf. Saída para Viena. Jantar e alojamento. 
 

8 de outubro – Viena e os museus: Leopold, Palácio de Belvédère e Palácio da Secessão; 

(visita, apenas, de algumas das salas dos museus). 
Pelas 15h transfer para o aeroporto. Voo LH Viena 18h10 – Porto 22h50 via Frankfurt. 

Nota – O programa pode sofrer alterações quanto à sua organização 

O que está INCLUIDO: 
- voos Lufthansa com mala de mão até 8kgs; - guia acompanhante da OSCARTUR; - guias locais nas respectivas 
cidades; - visitas de acordo com o solicitado e respectivas entradas; - hotéis centrais de 3*Sup – exemplo da cadeia 
MERCURE; - regime de meia-pensão (3 jantares incluídos); - seguro de viagem da ALLIANZ 

 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ AO DIA 31 de julho de 2017 
 


