
Visita Panorâmica - Viena

            

VISITA PANORÂMICA - VIENA
Cidade Berço da Valsa

    
         DESCRIÇÃO     
         

Iniciaremos na Avenida principal do RING -  monumentos e prédios mais famosos:  A Ópera do Estado, o Museu das Belas Artes e o Museu de História Natural, Parlamento, Prefeitura, Teatro Nacional, Universidade, bolsa de valores, academias de arte, antigo ministério de guerra, os parques (Stadtpark, Volksgarten, Burggarten) com os monumentos de Mozart, Strauss, monumento da emperatriz Maria Teresa.
       Palácio imperial &quot;HOFBURG&quot; - Praça dos heróis, Biblioteca Nacional, diferentes alas do palácio e pátios internos, escritórios do Presidente da República, Chancelaria Federal e a Praça Albertina.
       PRAÇA DE SÃO CARLOS -  Sala dos amigos da música (Filarmônica de Viena), pavilhões do metrô &quot;art nouveau&quot; do arquiteto O.Wagner, prédio da Secessão.
       Saindo fora do centro – Casa de Freud, Casa de Hundertwasser (&quot;casa maluca&quot;), o parque de diversões PRATER (um dos mais antigos da Europa) com a emblemática roda gigante - a mais antiga do mundo -, o DANÚBIO com as praias do Novo Danúbio e o bairro moderno com o complexo da ONU, Velho Danúbio, torre do Danúbio.
       Jardins do palácio do BELVEDERE com as vistas panorâmicas sobre o centro histórico de Viena.

    
         RESUMO     
         TOUR            Vista panorâmica sobre a cidade de Viena     
         QUANTIDADE PAX           Até 30 pax     
         DURAÇÃO            3 horas     
         TARIFAS (PREÇOS)     

       Com veículo , chofer  e guia  em português até 2 pessoas : 470 € (*), hora extra veículo , chofer e  guia : 145 € (*) , com desconto: 420 € , hora extra com desconto: 145€

       Com veículo , chofer  e guia  em português de  3 a 6 pessoas : 510 €(*), hora extra veículo , chofer  e guia : 145 € (*) , com desconto: 450 €, hora extra com desconto: 145 €.

       Apenas guia por 3 horas: 220 € - a vista em espécie, hora extra somente o guia  80 €

    
               Acima de 6 pessoas, preços sob consulta.     
         EXTRAS
                   Bilhetes para visitas internas pagos a parte.     
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       Neste passeio não inclui o  Schoenbrunn  , sua visita dura por aproximadamente 2 horas

    
         OBSERVAÇÕES     (*) PAGAMENTOS À VISTA, EM ESPÉCIE DIRETAMENTE AO GUIA QUANDO JÁ ESTIVEREM NA EUROPA. NESTA CONDIÇÃO SÃO CEDIDOS 12% DE DESCONTO.    
         No preço estão inclusos: Guia licenciado privativo em português, assistência para fotos, serviço de atendimento às bagagens em geral, as mais diversas informações e auxílios necessários.    
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