Pacote golfe & vinho na Áustria
De 07 a 16 de setembro de 2017
Um pais lindo, com excelentes campos de golfe e com vinhos Rieslings secos considerados hoje entre os
melhores do mundo. Um roteiro único e o mais completo para o golfista e apreciador de vinho de qualidade.
Um roteiro completo, com degustações, jantares, tours e 5 rodadas de golfe desvendando as 3 regiões
produtoras de vinho da Áustria; Estíria, Neusiedl e Wachau.
Pacote por casal em apto duplo:
• 04 noites no Hotel Burg Deutschlandberg em Graz
• 02 noites no Hotel Schandl Rust em Neusiedl
• 03 noites no hotel Loisum Langenlois em Wachau
• 05 rodadas de golfe: GC Maria Lankowitz, GC Gut Murstätten, Donnerskirchen GC, GC Fontana e
Golfclub Ottenstein
• Organização do Torneio e premiação
• City tour em Graz e Viena para golfistas e não golfistas
• Tour de barco no rio Danúbio para golfistas e não golfistas
• 04 jantares e 1 almoço de premiação para golfistas e não golfistas
• 04 degustações de vinho e de especialidades da culinária local.
• Programa para não golfistas incluindo tour de castelos, compras e visita o monastério de Melk
Valor do Pacote para casal golfista ou não golfista em apto duplo compartilhado: R$ 24’900 por casal
Consulte nossas opções de pagamento. Vagas limitadas, reservas mediante consulta.
O pacote não inclui:
• Passagem aérea
• Alimentação e serviços não especificados no programa e extras pessoais
Consulte-nos para saídas fora do pacote e sem torneio ou extensões de viagem
ACOMODAÇÕES

Hotel Burg Deutschlandberg ****
http://www.burg-deutschlandsberg.at/
Datado do século XII, o Burg Deutschlandsberg está localizado no meio das colinas do Sudeste da Estíria.
Trata-se de um hotel dentro de um castelo, com quartos modernos e mobiliário antigo e spa. Todos os
apartamentos têm vista para as colinas cobertas de parreiras.
Hotel Schandl Rust ***
http://www.hotelschandl.at/en/
HOTEL SCHANDL está localizado mesmo no coração do centro histórico da cidade de Rust am Neusiedler See.
O edifício em foi construído no final do século XVII e tem sido utilizado como hotel desde quase cem anos.
Hoje o prédio é protegido como um monumento histórico.
Hotel Loisum Langenlois ****
http://www.loisium.com/langenlois/home/
O hotel é o melhor lugar para entrar em contato com vinho, Design e Spa. São 82 quartos de design entre os
vinhedos. Membro da Design Hotels & SPG Partners, é um hotel de design entre os vinhedos com piscina
exterior aquecida, sauna e lagoa natural Spa Aveda. Fica a 10 km de Krems e a 50 minutos de carro de Viena.
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GOLF

Cinco campos especialmente selecionados nas três regiões do programa, todos próximos aos centros que
nos hospedaremos. Um programa desenhado por um especialista na região, que pinçou o que há de melhor
e mais alto nível em matéria de golfe. Você vai se surpreender!
GC Maria Lankowitz http://www.golf-marialankowitz.at/
Localizado na Estíria ocidental não muito longe de cavalos Lippizaner. É um campo de 18 buracos
particularmente atraente com arquitetura natural, que poupou a paisagem.
Gut Murstätten GC
http://www.gcmurstaetten.at/en
Campo de 36 buracos á 20 minutos da cidade de Graz, possui maravilhosas vistas dos lagos e colinas e é
cercado por florestas ao pé das colinas de vinho da região da Estíria.
Donnerskirchen GC
http://www.gcdonnerskirchen.at/
Um dos mais belos campos de golfe da Europa, fica na região de Burgenland. Um campo plano, mas em uma
região de ventos constantes que lembra os campos escoceses. Mas com muito verde, muita agua e altos
rough; desafiando o jogador.
Fontana GC
http://fontana.at/
Mais famoso campo da Áustria, pelo alto padrão do campo e da infraestrutura em geral. Indicado para o
Ryder Cup 2022, o local é centro de personalidades e alta sociedade da região.
Depois de jogar neste campo que já sediou diversos torneios internacionais não se pode sair correndo, o
clubhouse vale um café, almoço ou drink com muita calma.
GC Ottenstein
http://www.golfclub-ottenstein.at/
Existe lugar melhor para jogar golfe do que entre bosques e riachos, lagoas e papoulas floridas? Um campo
em uma região montanhosa, com florestas densas entre riachos e lagoas nacionais completam o nosso
circuito de golfe na região.
Após a rodada de golfe teremos a premiação dos ganhadores da viagem seguido por almoço no restaurante
do campo premiado como o melhor restaurante de campo de golfe da Áustria.
PROGRAMA

Dia 6 de Setembro – quarta
Embarque no voo do Brasil para a Europa tendo como destino o aeroporto de Graz, a cidade que é a segunda
maior da Áustria possui conexões com a maioria das capitais europeias. Sugerimos o voo via Frankfurt.
Teamtours Incentivo & Turismo,
Rua Wisard 192 / 501, Vila Madalena, 05434-000, Sao Paulo
Tel. +55 11 3230 6958 - Skype: Teamtoursbrasil - Email: info@teamtoursbrasil.com

Dia 7 de Setembro – quinta
Traslado do aeroporto em Graz para o hotel, check-in e jantar de boas-vindas no Hotel. Restaurante foi
premiado com 14 pontos Gault Millau e serve cozinha requintada, incluindo especialidades locais.
Dia 8 de Setembro – sexta
Traslado para o GC Maria Lankowitz, tempo para almoço e no retorno pela rota do vinho, conhecida por
“Schilcher wine road” com parada para degustação. A região possui inúmeras aldeias tranquilas e mercados.
https://www.steiermark.com/en/styria/destinations-for-day-trips/schilcher-wine-road_p9259
Para os não golfistas: Dia livre para relaxar no hotel e encontro com os golfistas para a degustação.
Dia 9 de Setembro – sábado
City tour na cidade de Graz, seguida de visita a fábrica que produz o famoso óleo local de semente de
abobora, um óleo muito usado na culinária local. Retorno ao Hotel.
GRAZ - Com a sua famosa torre do relógio, possui uma paisagem urbana onde convivem, desde a Idade
Média, alguns dos mais importantes estilos arquitetônicos, como o gótico, o renascentista, o barroco, o
historicista e o modernista, sem se esquecer dos representantes da arquitetura moderna.
Dia 10 de Setembro – domingo
Traslado para o Murstätten GC e no retorno pela outra rota do vinho, conhecida como “Southern Styria Wine
Road” com parada para degustação e retorno ao hotel.
https://www.steiermark.com/en/styria/cities-and-places/southern-styria-wine-road_p482125
Para os não golfistas: Tour de visita aos castelos e encontro com os golfistas para a degustação de vinho.
https://www.steiermark.com/en/holiday/culture-in-the-city-and-country/attractions/castles-andfortresses
Dia 11 de Setembro – segunda
Check-out e traslado para o hotel Schandl Rust. Antes do check-in, rodada de golfe no Donnerskirchen GC.
A noite jantar no restaurante típico chamado localmente de “Heurigen” (restaurantes e vinícolas familiares,
pequenos produtores de vinhos e que possuem suas tabernas)
http://www.buschenschankschandl.at/
Para os não golfistas: Dia livre para aproveitar a região. Sugerimos andar pelo lago e conhecer o vilarejo
com seus mercados e centro antigo, antes do encontro com os golfistas.
Dia 12 de setembro – terça
Dia de city Tour no lago de Neusiedl com roteiro de degustação de vinho e de especialidades da região como
seus embutidos, peixes locais e outras iguarias apenas encontradas nesta região, retorno ao Hotel.
NEUSIEDL - declarada recentemente patrimônio cultural mundial na Áustria. Fica nas fronteiras entre a
Hungria e Áustria e possui o maior lago da Europa Central. A paisagem reúne quilômetros de juncos com um
horizonte de vinhedos.
Dia 13 de setembro – quarta
Check.out e traslado para a última região, Wachau. Neste dia antes do check-in vamos jogar no famoso
Fontana GC.Tempo para almoço no clubhouse e traslado até o hotel Loisum Langenlois.
Para os não golfistas: Tour de compras no maior outlet de design da região.
http://www.mcarthurglen.com/at/designer-outlet-parndorf/br/
Jantar gourmet harmonizado com todo o grupo no restaurante do hotel.
http://www.loisium.com/en/langenlois/genuss-geschmack/
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Dia 14 de Setembro - quinta
Tour de barco pelo Danúbio passando pelas cidades costeiras da região de Wachau com degustação de vinho
e retorno ao Hotel.
As paisagens naturais do vale do Danúbio, os bosques da ribeira, as abruptas formações rochosas e os
elementos construídos pela mão do homem, como as áreas para o cultivo da uva, as localidades típicas, os
prados, os monastérios, os castelos, as ruínas... Tudo se complementa neste lindo passeio de barco.
Dia 15 de Setembro – sexta
Traslado para o campo GC Ottenstein para a última rodada do torneio seguido de almoço de premiação e
retorno ao Hotel.
Para os não golfistas: Visita ao monastério de Melk e encontro com os golfistas no campo de golfe para
almoço de premiação
Dia 16 de Setembro – sábado
Check out e city tour em Viena até o embarque para o voo internacional.
Aproveite o final de semana para estender sua estada na cidade de Viena ou para aproveitar a Oktoberfest
em Munique que acontece nestas datas.
Conheça um pouco mais das regiões e os vinhos de nosso roteiro nos links abaixo:
http://www.austria.info/br/destinos-de-viagem/cidades/graz
http://www.austria.info/br/destinos-de-viagem/estados-federales/estiria
http://www.austria.info/br/actividades/cidade-e-cultura/patrimonio-cultural/neusiedler-see
http://www.austria.info/br/actividades/cidade-e-cultura/patrimonio-cultural/paisagem-cultural-dowachau-vale-do-danubio
http://www.austria.info/br/destinos-de-viagem/cidades/viena
http://revistaadega.uol.com.br/artigo/austria_8382.html
Opções de extensão de viagem:
Munique - Munique é considerada por muitos como a cidade mais bonita da Alemanha, e depois de
conhecê-la é difícil discordar, a cidade é uma mistura de arte, cultura e alegria de viver.
Lembrada sempre como capital da cerveja, coração da Bavária, e associada à Oktoberfest, na verdade, a
impressão que se tem é de que Munique vive numa eterna comemoração, embora ofereça vasto
patrimônio cultural e comércio fervilhante.
O monumental Residenz (antiga residência dos reis da Bavária) e o Deutsches Museum são atrações
imperdíveis.
Ludwig e seus castelos, e ainda saborosas wurst (salsichas) de todos os tipos, muitos parques e festivais.
Munique é um daqueles raros locais onde o ritmo de cidade grande convive em harmonia com belas e
gostosas tradições. Sugerimos pelo menos 2 dias na cidade.
Viena – Uma cidade rica que reúne história, música e cultura. Mas apesar de seus prédios imponentes é
uma cidade cosmopolita. Tem muita coisa para ser vista, então nossa sugestão é no mínimo 3 noites.
A maior parte dos museus e prédios famosos estão concentrados no centro, dentro da Ringstrasse. Onde
vale a pena percorrer a pé passando pelo Hofburg, Kärntner Strasse e Graben terminando com a visita na
Catedral ( Stephansdom). Mas atrações que não podem deixar de serem vistas ficam fora desta área, como
Hundertwasserhaus, Uno City, Prater, Belvedere e o famoso Schloss Schönbrunn.
Para a noite, restaurantes contemporâneos que acertam na nova culinária com os ótimos ingredientes
locais e as centenas de bares e cafés que de tão bons, fica difícil escolher em qual parar. E ainda se gosta de
música, assistir a um musical ou opera na Opera house de Viena é um programa sem igual.
Sugerimos estadia de 3 dias na cidade.
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