
                         
 

 

FESTIVAL DE SALZBURG 
A excelência da música erudita internacional 

 
Com Leandro Oliveira | 23 a 30 de agosto, 2020 



                         
 

Situada no limite norte dos Alpes, às margens do rio Salzach, Salzburg é um dos centros 

culturais mais antigos e significativos da Áustria. A cidade entrou para o mapa da música no 

final do século XVIII, pois nasceu ali Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Em 1920, a 

trinca formada pelo dramaturgo Max Reinhardt, pelo compositor Richard Strauss e pelo poeta 

Hugo von Hoffmansthal criou o Festival de Salzburg, reconhecido atualmente como o mais 

importante do circuito erudito internacional. No auge do verão europeu, ao longo de seis 

semanas, os maiores maestros, cantores, instrumentistas e orquestras do mundo se reúnem 

na cidade natal de Mozart para realizar uma programação ambiciosa, variada e de alto nível. 

 

 

Roteiro resumido  
 
1º dia – 22/08/2020 – São Paulo - Salzburg 

2º dia – 23/08/2020 – Chegada em Salzburg  

3º dia – 24/08/2020 – Salzburg  

4º dia – 25/08/2020 – Salzburg  

5º dia – 26/08/2020 – Salzburg  

6º dia – 27/08/2020 – Salzburg   

7º dia – 28/08/2020 – Salzburg  

8º dia – 29/08/2020 – Salzburg – Retorno a São Paulo   

9º dia – 30/08/2020 – Chegada em São Paulo  

 

Especialista Leandro Oliveira 

 
Leandro Oliveira é compositor, professor e pianista, doutor em "Educação, 

Arte e História da Cultura" pela Universidade Mackenzie. Pós-graduado em 

Teoria da Comunicação pela ECA/USP e Musicologia pela UFRJ, é anfitrião e 

palestrante do projeto “Falando de Música” da Fundação Osesp e atua 

profissionalmente como diretor para transmissões de concertos sinfônicos 

para televisão e internet. Suas composições musicais foram apresentadas por espaços de arte 

e companhias de dança do Rio de Janeiro e São Paulo. Assina semanalmente a coluna “Falando 

de Música” no jornal O Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 



                         
 

 

Roteiro detalhado 
 
LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 – 22/08/20 | São Paulo - Salzburg (-/-/-) 

Apresentação no aeroporto com três (3) horas de antecedência para embarque em voo com 

destino a Frankfurt, onde será feita a conexão para Salzburg. 

 

Dia 2 - 23/08/20 | Chegada em Salzburg (-/-/-) 

Chegada no aeroporto Wolfgang Amadeus Mozart em Salzburg. Em seguida, traslado ao hotel 

para acomodação e restante do tempo livre. 

 

Dia 3 - 24/08/20 | Salzburg (C/-/-) 

Após o café da manhã, passearemos por Salzburg, encantadora cidade rodeada pela paisagem 

dos Alpes, com uma harmoniosa combinação entre paisagem e arquitetura. Conheceremos o 



                         
 

centro histórico, patrimônio mundial pela UNESCO desde 1997, herança cultural de predomínio 

do estilo barroco. Visitaremos a Catedral de Salzburg, o mais emblemático edifício religioso da 

cidade. A catedral foi o local de batismo de Mozart, cidadão ilustre de Salzburg. Mais tarde, 

visitaremos a Fortaleza Hohensalzburg. Construída em 1077, é a fortaleza mais bem 

preservada da Europa. Localizada dentro da própria cidade, no topo da montanha 

Festungsberg, a fortaleza marca as origens da história da cidade. 

*Espetáculo programado: Don Giovani às 19hs  

 

Dia 4 – 25/08/20 | Salzburg (C/-/-) 

Após o café da manhã, visitaremos a casa do imortal compositor Wolfgang Amadeus Mozart. A 

família Mozart viveu por 26 anos no terceiro andar do “Hagenauer House”, na Getreidegasse 9.  

Mozart nasceu ali em 27 de janeiro de 1756. Durante a visita, veremos os quartos originais de 

Mozart, onde ainda se encontram os instrumentos usados pelo artista, além de documentos e 

vários retratos, incluindo a pintura a óleo inacabada “Mozart ao piano”, feita por seu cunhado 

Joseph Lange, em 1789. Restante do dia livre. 

*Espetáculo programado: Gustav Mahler Jugendorchester · Metzmacher às 19h30  

 

Dia 5 - 26/08/20 | Salzburg (C/-/-) 

Após o café da manhã, sairemos para visita ao Palácio Hellbrunn, uma joia arquitetônica 

rodeada por espaçosos parques e jardins, parcialmente resultado de uma intervenção 

paisagística e parte formado pela paisagem natural da região. Em 1612, apenas alguns meses 

após subir ao trono, o príncipe-arcebispo de Salzburg Markus Sittikus encomendou ao 

arquiteto italiano Santino Solari o projeto de sua residência de verão a ser construída ao pé da 

Montanha Hellbrunn. Outra atração da propriedade é o conjunto de fontes maneiristas, que 

encenam um divertido teatro aquático com jatos d’água, cativando os visitantes com 

originalidade e efeitos surpreendentes. Após a visita, retorno ao hotel. 

*Espetáculo programado: Die Zauberflote -  às 19hs 

 

Dia 6 - 27/08/20 | Salzburg (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Dia livre para aproveitar a cidade ou realizar passeio opcional. 

 

Opcional: Visita à cidade de Munique  

Deslocamento de aprox. 2h de carro a partir de Salzburg 

Um agradável passeio pela cidade de Munique, centro da vida cultural da Baviera. 

Começaremos o passeio pela Marienplatz, coração do centro histórico de Munique. Quando foi 

fundada no século 12, a praça era um centro de celebrações, comércio e torneios, e ainda hoje 

é um local de eventos e ponto de encontro de locais e visitantes. Ao redor da praça veremos 

importantes edifícios, como o Neues Rathaus (nova Prefeitura), com um emblemático relógio 

onde figuras encenam fatos históricos da Baviera todos os dias, no final da manhã. 



                         
 

 

Próxima dali está a Igreja de São Pedro, o mais antigo templo católico da Alemanha, cujo 

interior apresenta uma peculiar mistura de elementos gótico, barroco e rococó, com destaque 

para o altar-mor e os afrescos no teto. Mais tarde, seguiremos para o Museu Brandhorst, que 

desde a abertura, em 2009, é considerado um dos principais museus de arte contemporânea 

da Alemanha. Por trás da fachada com peças cerâmicas, descobriremos obras primas criadas 

desde a década de 1960 até a atualidade. Ali encontraremos a maior coleção da Europa de 

arte produzida por Andy Warhol, destaques do neo-avant-garde, pós-modernismo e de figuras 

emergentes da arte contemporânea. Após o passeio, retorno a Salzburg. 

*Espetáculo programado:  Pittsburgh Symphony Orchestra · Honeck – às 19h30  

 

Dia 7 - 28/08/20 | Salzburg (C/-/-) 

Após café da manhã, tempo livre para aproveitar a cidade. 

- Vienna Philharmonic · Dudamel – às 11h00  

 

Dia 8 - 29/08/20 | Salzburg (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque 

em voo de retorno a São Paulo. 

 

Dia 9 - 30/08/20 | Chegada em São Paulo (-/-/-) 



                         
 

Hospedagem 

 
Salzburg | Hotel Sacher Salzburg 

https://www.sacher.com/hotel-sacher-salzburg/ 

Categoria 5 estrelas | Standard room 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em € (Euros) por pessoa 

Grupo a partir de 8 pessoas 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Valores dos ingressos e patronato |Em € (euros) por pessoa  

 

 

Para solicitar reserva |Em € (euros) por pessoa 

€ 500,00 (reserva) + € 2.365,00 (ingressos)  

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15/12/2019 

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

Valor (à vista)

Quarto duplo € 6.920,00

Quarto single € 9.475,00

Entrada € 2.555,00 + 5 x € 945,00

(total € 7.280,00)

Parcelado

Entrada € 3.495,00 + 5 x € 1.295,00

(total € 9.970,00)

Espetáculo Valor Categoria

Don Giovani € 445,00 1

Gustav Mahler Jugendorchester · Metzmacher € 160,00 1

Die Zauberflote € 445,00 1

Pittsburgh Symphony Orchestra · Honeck € 230,00 1

Vienna Philharmonic · Dudamel € 230,00 1

Total Ingressos, Patronato e taxas € 2.365,00

Ingressos  € 1.510,00  Patronato + € 690,00  Taxa  € 165,00 = €  2.365,00

*Valor a ser pago à vista na primeira parcela

https://www.sacher.com/hotel-sacher-salzburg/


                         
 

 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento do especialista Leandro Oliveira (o especialista não necessariamente irá 

viajar no mesmo voo do grupo); 

Acompanhamento do anfitrião Latitudes a partir da 10ª pessoa pagante; 

Visitas em Salzburg citadas no itinerário acompanhadas por guias em espanhol; 

6 noites de hospedagem, incluindo café da manhã; 

Entradas nos locais de visita especificados no roteiro; 

Traslados de chegada e saída para o grupo, conforme os voos sugeridos; 

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, consulte-nos sobre suplemento para 

traslado privativo. 

Transporte privativo para o grupo, somente para os deslocamentos previstos no roteiro; 

Refeições mencionadas como incluídas, de acordo com a informação na legenda (C=café da 

manhã; A=almoço; J=jantar); 

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: acima de 71 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas. 

 

 

 

 

 



                         
 

 

- NÃO INCLUI 

Ingressos e patronato; 

Voos internacionais e domésticos; 

Serviço de emissão de vistos; 

Early check-in ou Late check-out; 

Visitas ou concertos não citados como inclusas; 

Upgrades de hotel e/ou apartamento; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, motoristas ou em restaurantes; 

Despesas pessoais tais como: lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre outros; 

Qualquer item não citado acima como incluso; 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional (sugerida) 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Brasileiros estão isentos de visto para viagens a turismo. 

Vacinas | Não são necessárias. 

Passaporte | Validade mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem. 

Seguro | Necessário que todos os brasileiros embarquem com o comprovante de seguro 

viagem com cobertura mínima de EUR 30.000,00 englobando assistência médica/hospitalar e 

repatriação. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 


