Quem desejar viver a verdadeira Viena tem de sentir
a cidade e experimentar sua vida diretamente.
Não em locais turísticos, mas em locais onde também
se encontram outros vienenses. Onde se encontram
verdadeiras personalidades vienenses.

Em Viena, todas as noites, 10 000 amantes de música escutam música clássica
ao vivo – o que não existe em mais nenhuma cidade do mundo.
Em nenhum outro lugar atuaram tantos compositores – Mozart, Mahler, Haydn,
Beethoven e o rei da valsa Johann “Schani” Strauss. A Filarmônica de Viena
e os Pequenos Cantores de Viena constituem um ponto alto mundial.

A culinária vienense é a única no mundo conhecida devido a uma cidade.
Viena é também a única metrópole do mundo que produz vinhos de qualidade
dentro dos limites da cidade. E os cafés vienenses são mundialmente
conhecidos como os oásis do convívio.

o Vienna Jazzfloor apresenta
centenas de concertos em
nove clubes de Viena. O Voice
Mania dedica-se inteiramente
à música A Capela.

A qualidade de vida e a sensação da vida vienense só
podem ser sentidas onde a vida
acontece. O vienense e a alma
vienense se escondem frequentemente por trás das bonitas
fachadas de uma cidade
cosmopolita. Nestes locais de
vida vienense podem se encontrar pessoas extraordinárias
que têm não apenas uma
história, mas que também
a contam. Estas histórias
permitem penetrar profundamente na alma vienense. Em
2019 irão se destacar lugares

vienenses típicos, como
por exemplo o Schwarzes
Kameel. Este local reflete a
sociedade vienense de todos
os meios. Os vienenses usufruem da taberna da família
de viticultores Wieninger de
Nussberg com a mais espetacular vista sobre a cidade.

Na barroca Franziskanerkirche
é possível ouvir o mais antigo
órgão de Viena, o Wöckherl de
1642, de Johannes Ebenbauer.
No campus da mdw – Universidade de Música e Artes
Performativas encontramos
as estrelas musicais do
amanhã.
Há 70 anos foram filmadas
cenas importantes do filme
“O Terceiro Homem” no sistema de túneis de Viena. Aqui
podemos encontrar ainda hoje
o protagonista principal Harry
Lime. A verdadeira Viena selvagem pode ser conhecida através dos fotógrafos de animais,
Georg Popp e Verena PoppHackner. E no pátio traseiro de
uma casa Biedermeier, JeanPaul Vaugoin nos permite dar
uma olhada a sua famosa ourivesaria, Jarosinski & Vaugoin.
Viena 2019 possibilitará estes
encontros e muito mais.

Viena é a capital mundial da
música: O Concerto de Ano
Novo da Filarmônica de Viena
deslumbra todos os anos
milhões de espetadores de
televisão de mais de 90 países.
Os Pequenos Cantores de
Viena, que dispõem de sua
própria sala de concertos
designada “MuTh” no Augarten,
celebra sucessos em todos
os continentes.
A mundialmente famosa Ópera
Estatal de Viena oferece um
programa diverso que varia
todas as noites e em quase
300 noites no ano. O Theater
an der Wien estabeleceu-se
como a “outra” casa de ópera e
apresenta inúmeras estreias que
vão do barroco ao moderno.

Os amantes de musicais podem
ir ao Raimund Theater e assistir
ao “I Am From Austria”,
ao Ronacher para o “Tanz
der Vampire” e no final de
setembro, ver o “Bodyguard”.
No verão, na Rathausplatz,
o lazer é celebrado todas as
noites com filmes musicais
gratuitos, assim como inúmeras
ofertas gastronômicas.
Existem ainda vários festivais
de música de todos os tipos:
O Vienna Blues Spring é o
festival de Blues mais longo
de todo o mundo, os Dias de
África de Viena apresentam
música do mundo e no Wien
im Rosenstolz pode-se apreciar
canções típicas de Viena.
No KlezMore Festival pode-se
ouvir a música judaica klezmer,

Este ambiente é também
o terreno propício à música
contemporânea: Clubes como
Flex, Fluc, Pratersauna e Grelle
Forelle apresentam sons eletrônicos de músicos locais como
Ogris Debris e HVOB, que também fazem furor internacionalmente. Com Bilderbuch, Wanda
entre outros se estabeleceu
igualmente como uma nova
geração pop em língua alemã.
A Festa Pop apresenta as mais
recentes tendências da música
nacional no palco na Karlsplatz.
A Festa da Ilha do Danúbio,
a maior festa ao ar livre da
Europa, com ingresso livre,
atrai anualmente cerca de
3 milhões de visitantes.
E o festival de clubes de Viena,
Waves Vienna, apresenta em
três dias mais de 100 Live Acts
entre alternative, electronic
e rock.

Os vienenses gostam das
coisas simples e confortáveis.
Igualmente agradáveis são
os “Beisl” (bares) vienenses.
Estas tabernas servem desde
sempre especialidades caseiras fortes e saborosas – do bife
à milanesa ao goulash, de
fígado com ervas em manteiga
a Kaiserschmarren (panquecas
doces com uvas passas).
Foi exatamente isso que levou
ao surgimento da cultura das
“Beisl”, também celebrada em
restaurantes famosos como
o “Ubl”, o “Gasthaus Wolf” ou
o “Glacis Beisl”, assim como
o frequentemente citado
“Wirt am Eck”.
Mas não é apenas nesses locais
que se pode beber o néctar
produzido nos 700 hectares
das vinhas de Viena. Também
a gastronomia de excelência
se rendeu ao Riesling e ao
Borgonha branco de Viena.
E ao “Gemischter Satz”.
No caso desta especialidade,
há pouco galardoada com
a denominação de origem
DAC, se plantam e produzem,
em conjunto, uvas de pelo
menos três castas brancas
diferentes.

O café vienense é desde
sempre um oásis do convívio.
E desde 2011 que a cultura
vienense dos cafés tradicionais faz parte do patrimônio
imaterial da UNESCO. Cafés
tradicionais como o “Central”,
o “Landtmann”, o “Museum”,
o “Sperl” ou o “Demel” deslumbram por suas inúmeras
variações de café, jornais
internacionais e criações de
pastelaria. Representantes
modernos do gênero como
o “Leopold”, “Balthasar” ou
“Supersense” enriquecem
a tradição com um charme
elegante. Aliado ao café não
podemos esquecer a doçaria.
Sua oferta principal de tortas

e bolos, sempre com Gugelhupf (bolo típico austríaco)
e Sachertorte (bolo de chocolate) garante a “Dolce Vita”
vienense. Além disso, as
lojas de chocolates como a
“Xocolat”, “Fruth” e “Blühendes
Konfekt” oferecem múltiplas
tentações doces.
Os templos gourmet vienenses
estão no topo da escala das
delícias – como o Silvio Nickol
Gourmet Restaurant, o restaurante de Konstantin Filippou
ou o Steirereck no Parque
da Cidade, que se encontra
no 14.º lugar dos “World’s
50 Best”. Na outra ponta da
escala temos o … fast food!
Contudo, com uma nota
vienense especial: Um desvio
à barraquinha de salsichas –
sobretudo depois do baile, por
vezes também do concerto ou
da ópera – faz também parte
do bom tom.
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Em Viena tudo é bom para viver. O que os vienenses
já sabem há muito foi agora oficialmente confirmado:
O estudo Mercer 2019 nomeou Viena pela 10.ª vez seguida
como a melhor cidade do mundo para se viver.
Isso explica porque as organizações internacionais
e multinacionais famosas se sentem tão bem em Viena.
Além disso, Viena é uma das metrópoles mais seguras do mundo.
A razão para essa extraordinária qualidade de vida: Viena é
tão verde como praticamente
nenhuma outra cidade e até
no centro histórico abundam
inúmeros parques. Sejam os
canteiros de flores ou natureza
natural – a Viena verde é multifacetada.
Em um passeio no jardim
zoológico de Lainz podemos
encontrar um porco selvagem,
no jardim zoológico de
Schönbrunn podemos observar animais exóticos. Existem
muitos miradouros em Viena:
Donauturm, Kahlenberg,
Cobenzl e os muitos vinhedos.
A água nos dá outras perspectivas. O Danúbio proporciona
grandes áreas de lazer na
Ilha do Danúbio, bem como
o Antigo Danúbio, onde no
verão pode-se nadar ou velejar.
O canal do Danúbio que cruza
a cidade tem no verão uma
avenida de bares e restaurantes. Quem seguir esta avenida
chega ao Prater, uma área
verde de seis milhões de
metros quadrados, que representa hoje um dos mais belos
parques citadinos do mundo.
A cidade dispõe, além disso,
de uma das infraestruturas
urbanas que melhor funciona,
sendo também uma das metrópoles mais seguras do mundo.
Não é em vão que muitas
organizações internacionais

estão aqui sedeadas. A ONU
escolheu Viena como uma de
suas quatro sedes e tem aqui
a representação de 15 de suas
organizações. A OPEP (países
exportadores de petróleo)
e a AIEA (Agência Internacional
da Energia Atômica) têm sua
sede também na cidade.
Inúmeras multinacionais operam a partir de Viena. E com
196 400 estudantes, Viena
é a maior cidade universitária
do espaço germanófono.
A base da internacionalidade
da cidade é sua abertura para
o mundo e sua multiplicidade
cultural. Por isso não é de
espantar que Viena tenha sido
selecionada para o EuroPride
2019 que decorrerá de 1 a 16
de junho de 2019. Espera-se
cerca de um milhão de visitantes. O ponto alto será a parada
arco-íris na Ringstraße em
15 de junho de 2019.
LGBT.vienna.info

SERVIÇOS

W W W.V I E N N A .I N FO
com reservas de hotel online e um
banco de dados sobre eventos
Visite-nos também em:
www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna
www.twitter.com/ViennaInfoB2B
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard
O CITY CARD OFICIAL
Usufrua de Viena com o econômico Vienna City Card. Você
poderá viajar com o bilhete incluso durante 24, 48 ou 72 horas
e desfrutar de mais de 210
vantagens – de museus ao Heuriger – a partir de 17 €. Disponível
em seu hotel, no posto de informação turística da Albertinaplatz
(diariamente das 9h00 às
19h00), no posto de informação
turística na estação principal de
trens (diariamente das 9h00 às
19h00) e no posto de informação
turística do aeroporto (diariamente das 7h00 às 22h00),
bem como nos pontos de venda
das Wiener Linien, Big Bus e em
SHOP.VIENNA.INFO

POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
DE VIENA
Diariamente das 9h00 às 19h00
1., Albertinaplatz/Maysedergasse
WLAN gratuito
POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
DA ESTAÇÃO PRINCIPAL DE TRENS
Diariamente das 9h00 às 19h00,
no Info Point da ÖBB
POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
DO AEROPORTO
Diariamente das 7h00 às 22h00,
no terminal de chegadas à esquerda
WIEN HOTELS & INFO
Fone +43-1-24 555, fax linha direta 666
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 19h00
info@vienna.info
INFORMAÇÕES SOBRE A ÁUSTRIA
www.austria.info/br

Compras
As lojas estão normalmente
abertas de segunda a sexta-feira
das 9h00 às 18h30, aos sábados
até às 17h00 ou às 18h00, alguns
shoppings estão abertos de segunda a sexta-feira até às 20h00
ou às 21h00. Possibilidade de
compras aos domingos e feriados
nas grandes estações de trens, no
aeroporto e nas lojas dos museus.
Feriados
1/1, 6/1, Segunda-feira de Páscoa,
1/5, Ascensão, Segunda-feira de
Pentecostes, Corpus Christi,
15/8, 26/10 (feriados nacionais),
1/11, 8/12 (muitas lojas abertas),
25/12, 26/12.
Aeroporto de Viena-Schwechat
A 16 km do centro da cidade.
City Airport Train (CAT) de meia
em meia hora entre Landstrasse/
Wien Mitte e o aeroporto, duração
da viagem 16 minutos, bilhete
único 11 €, é possível realizar o
check-in para vários voos logo em
Wien Mitte.
www.cityairporttrain.at
Trens rápidos S7 entre o aeroporto
e Wien Mitte, duração da viagem
25 minutos, preço: 4,10 € (1,70 €
para a zona periférica + 2,40 €
para a região da cidade de Viena).
Railjet (RJ) entre o aeroporto
e a estação principal de trens
de Viena, duração da viagem
15 minutos, preço: 4,10 €
(1,70 € para a zona periférica

PASSEAR PARA DESCOBRIR
A partir da Ópera (1) passeie pela
Kärntner Strasse até à célebre
Catedral de Santo Estêvão (2).
A não perder: a Mozarthaus
Vienna (3). Através de Graben
e de Kohlmarkt chegará ao
imperial Palácio Hofburg (4).
Agora percorra a nobre Heldenplatz
com vista para o Parlamento
e a Prefeitura. Através do portão do
palácio chega ao Kunsthistorisches
Museum (5) e ao MuseumsQuartier
(6) com alguns dos mais importantes museus. Passe pelo mercado
de cereais e suba até à cúpula de
folhas douradas da Secessão (7).
Seguindo por baixo da Karlsplatz
passará ao lado da Künstlerhaus até
à Musikverein (8) da Filarmônica
de Viena. Do outro lado: a igreja
barroca de São Carlos (9) com as
suas extraordinárias cúpulas e ao
lado o Wien Museum Karlsplatz.
Siga agora pela Lothringerstrasse,
ao lado da Konzerthaus (10)
até ao parque da cidade com
o Kursalon e o monumento
dourado a Johann Strauss (11).
Passe através do Ring até Seilerstätte com a Casa da Música (12).
E regresse à Kärntner Strasse passando pelo posto de informação
turística até Albertina (13).

+ 2,40 € para a região da
cidade de Viena).
www.oebb.at
Ônibus expresso da Vienna
Airport Lines entre o centro da
cidade, a estação principal de
trens e a estação de trens ocidental de Viena, Donauzentrum/
Vienna Int. Centre e aeroporto;
duração da viagem 20–45 minutos, preço: € 8.
www.viennaairportlines.at
Air-Liner (Blaguss) para Wien
Erdberg, preço: 5 € (bilhete
simples), 9 € (bilhete de ida
e volta).
www.air-liner.at
Shuttle-Service e táxis
Solicite informações sobre as
tarifas especiais para o aeroporto.
Aeroporto de Bratislava
A 65 km do centro da cidade
de Viena. Existem ônibus entre
o aeroporto de Bratislava e o
aeroporto de Viena, a estação
principal de trens de Viena e o
Bus Terminal Erdberg. Duração
da viagem aprox. 1 hora e ¼.
www.slovaklines.sk

SIGHTSEEING
Passeios de ônibus turísticos
Big Bus Tours
Fone +43-1-905 910 00
www.bigbustours.com/
en/vienna
Sightseeing Tours
Fone +43-1-712 46 83
www.viennasightseeing.at

Red Bus City Tours
Fone +43-1-512 40 30
www.redbuscitytours.at
Passeios de bonde no Ring
Vienna Ring Tram
Fone +43-1-7909-121
www.wienerlinien.at
Passeios de barco
DDSG Blue Danube
Fone +43-1-588 80
www.ddsg-blue-danube.at
Caminhadas pela cidade
Diversos temas
Duração aprox. 1 hora e ½
Fone +43-(0)660-661 95 17
e +43-(0)664-260 43 88
www.wienguide.at
Guias
Vienna Guide Service
Fone +43-1-587 36 33-62
www.guides-in-vienna.at

Ganhe!
Dando um feedback
sobre a sua estadia.

survey.vienna.info/trip
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