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MÚSICA NO CORAÇÃO 

VIAGEM MUSICAL A SALZBURGO 
 

 
 

 
 

 

15 a 18 de Julho de 2020 

 

Com o acompanhamento do Maestro Sérgio Peixoto 
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Programa 

 

Quarta, 15 de Julho 

Voo com destino a Salzburgo 

Chegada a Salzburgo e transfer para o hotel 

Check-in no hotel e apresentação do grupo 

Ensaio de músicas do filme “Música no Coração” 

Jantar e alojamento no hotel 

 

 
 

Quinta, 16 de Julho 

Pequeno-almoço no hotel 

Visita à Casa de Mozart: introdução à História da Música Ocidental 

Almoço em restaurante local 

Visita guiada a Salzburgo 

Jantar e alojamento no hotel 

Ensaio de músicas do filme “Música no Coração” 

 

Sexta, 17 de Julho 

Pequeno-almoço no hotel 

Visita aos lugares do filme “Música no Coração” e reprodução de algumas 

cenas icónicas. 

Almoço em restaurante local 

Continuação das visitas 

Concerto com jantar na Fortaleza de Salzburgo 
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Sábado, 18 de Julho  

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Partida para as montanhas da “Música no Coração” 

Almoço em restaurante local 

Tarde livre em Salzburgo 

Transfer para o aeroporto 

Voo com destino a Lisboa 

Chegada a Lisboa 

 

Fim dos nossos serviços. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Preço por pessoa (em quarto duplo): 1.650 euros 

Suplemento para quarto individual: 200 euros 

 

Incluído: Voos internacionais, alojamento 3 noites em hotel no centro de 

Salzburgo, com pequeno-almoço e jantar, transporte em autocarro com ar 

condicionado, guias locais em Inglês, almoços quando mencionado, entradas 

nos monumentos mencionados, acompanhamento do maestro Sérgio Peixoto, 

caderno de viagem, seguro de viagem* e todas as taxas em vigor até à data. 

 

*a apólice do seguro pode ser consultada no rodapé do site 

www.helenadetroia.pt ou pedida por e-mail para viagens@helenadetroia.pt  

 

Não incluído: Bebidas às refeições, gastos pessoais, gorjetas e qualquer outro 

serviço que não esteja mencionado no programa. 

 

Inscrição: A inscrição fica válida mediante preenchimento correcto da ficha 

de inscrição - https://www.helenadetroia.pt/fichade-inscricao - e pagamento 

do sinal, no valor de 550 euros por pessoa. 
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Pagamento: Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para 

o IBAN PT 50 0010 0000 5322 8770 0024 6 (BPI) e os comprovativos enviados por 

e-mail para rosario@helenadetroia.pt contendo na descrição a referência “20-

021” e o nome do participante a que corresponde. O restante valor poderá ser 

pago (em parcelas ou na totalidade) até ao dia 1 de Junho de 2020. 

 

Responsabilidade: a responsabilidade da Helena de Tróia Viagens, membro da 

Gieseking Tours, Lda, RNAVT nº 3568, encontra-se garantida por um seguro de 

responsabilidade civil na companhia de seguros Fidelidade, no montante de 

€75.000. 

 

Documentos obrigatórios: cartão de cidadão válido. 

 

 

 

 

ACOMPANHE ESTA E OUTRAS VIAGENS NO NOSSO FACEBOOK E INSTAGRAM. 
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