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• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 15.

Munique

+

8-9

A partir de 1.145 €
9 ou 10 Dias
Visitando: Franfkurt / Munique / Rotemburgo / Wurzburg / Alsfeld / Sababurg / Gotinga / Hamburgo / Lubeck / Berlim 

Alemanha Inesquecível

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de 

categoria primeira. 
• 3 Almoços segundo itinerário 
• Transporte em ônibus e guia acompanhante 

durante todo o itinerário. 
• Visitas Munique, Hamburgo e Berlim (es-

panhol). 
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem.

O Tour IncluiSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar em Munique 
• Jantar em cervejaria típica em Munique
• Jantar em Wurzburg
• Jantar em Gotinga
• Jantar em Hamburgo
• Almoço em Lubeck
• Jantar em Berlim
• Almoço em Berlim

EXTRAS
• Visita do Castelo de Neuschwanstein (Rei 

Loco) 
• Excursão à Postdam

10 OU 9 DIAS: FRANCKFURT / BERLIM: 375 €

INCLUI 8 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS 

Dia 1º (Qui): Brasil 
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Frankfurt. 

Dia 2º (Sex): Frankfurt 
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. O hori-
zonte urbano de Frankfurt é uma marca moderna 
e característica desta metrópole econômica. 
Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Sáb): Frankfurt / Munique (440 km) 
Café da manhã buffet em nosso hotel. Saída até 
uma das mais belas regiões da Alemanha, conhe-
cida como a Alemanha Romântica. Chegada à Mu-
nique. Tarde livre para poder conhecer a cidade, 
sua charmosa catedral, seus museus, seus palácios 
e edifícios históricos. Acomodação no hotel. 

Para os passageiros iniciando os serviços em 
Munique: chegada e traslado ao hotel. Tempo 
livre. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Dom): Munique 
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar a 
visita da cidade com seu célebre Theatiner, o Maxi-
milianeum, sede do parlamento Bávaro, a catedral 
e a Marienplatz, praça da prefeitura, cuja torre toca 
o sino todos os dias. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P +). Continuação, visita opcional ao Castelo 
de Neuschwanstein, em uma paisagem sonhadora, 
com colinas e rodeadas de montanhas, foi cons-
truído por Luis II da Baviera, conhecido como o Rei 
Louco, e onde Walt Disney se inspirou para criar o 
castelo da Bela Adormecida. (Visita ao Castelo in-
cluída no Pacote Plus P+). Volta a Munique. (Jantar 
em cervejaria típica incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Seg): Rota Romântica: Munique / 
Rotemburgo / Wurzburg (320 km) 
Café da manhã. Hoje percorreremos a célebre 

rota romântica. Chegaremos a Rotemburgo, con-
hecida por seus edifícios de enxaimel e fábricas 
de brinquedos, para muitos, a cidade mais linda 
do país. Almoço. Saída até Wurzburg, famosa 
por suas artes, arquitetura e vinhos. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel. 

Dia 6º (Ter): A Rota dos Contos de 
Fadas: Wurzburg / Alsfeld / Sababurg / 
Gotinga (330 km) 
Café da manhã e partida para uma das rotas 
mais fantásticas da Alemanha. Vamos parar em 
alguns dos lugares que inspiraram as histórias 
da infância. Alsfeld é uma pequena aldeia de 
casas em enxaimel na região onde viveu Cha-
peuzinho Vermelho e em Sababurg, onde está o 
autêntico Castelo da Bela Adormecida. Almoço. 
De tarde cruzaremos o Reinhardswald National 
Park, palco dos contos de bruxas e florestas en-
cantadas, até chegarmos à bela cidade de Gö-
ttingen, onde os famosos Irmãos Grimm eram 
professores. No final do dia, chegada ao hotel 
e acomodação em Göttingen. (Jantar incluído 
no pacote Plus P +).

Dia 7º (Qua): Gotinga / Hamburgo
(270 Km) 
Café da manhã e saída até o norte do país, para 
conhecer a história e os lugares da célebre Liga 
Hanseática. Chegada à Hamburgo. Conhecere-
mos a segunda cidade mais importante do país 
com uma visita guiada completa. Descobriremos 
seus canais, a Filarmônica de Elba, seu dinâmico 
porto, e o centro da cidade com sua imponente 
prefeitura. Almoço e tarde livre com possibili-
dade de realizar de forma opcional um cruzeiro 
pelas águas de Elba e visita guiada pela Cidade 
dos Armazéns do Porto, o segundo mais impor-
tante do continente europeu. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+) .

Dia 8º (Qui): Hamburgo / Lubeck / Ber-
lim (355 km)
Café da manhã. Pela manhã chegaremos a Lu-
beck para conhecer sua cidade medieval que foi 
declarada Património Mundial pela UNESCO, 
destacando os prédios de tijolos no estilo gótico 
do Báltico. (Almoço incluído no pacote Plus P +). 
Partida para a capital alemã, Berlim. Acomodação 
no hotel. (Jantar incluído no pacote Plus P +)

Dia 9º (Sex): Berlim
Café da manhã. Pela manha visita panorâmica da 
cidade, passando por seus monumentos, a Porta 
de Brandemburgo, a Igreja Memorial de Kaiser 
Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso 
muro. Berlim é famosa por seus museus e gale-
rias de arte. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Tarde livre. Opcionalmente poderemos realizar 
uma excursão a vizinha Potsdam, capital de Bran-
demburgo e antiga residência dos reis de Prússia. 
Visitaremos o Palácio de Cecilienhof e passeare-
mos pelos encantadores jardins do famoso Palá-
cio de Sanssouci, de estilo barroco. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Sáb): Berlim 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

NOTAS IMPORTANTES: 
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no des-

tino, mantendo-se integro o programa. 
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente 

nos hotéis ou restaurantes. 
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja, 

a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Não é possível realizar noites extras depois que o 

tour termina em Munique durante a celebração da 
festa da cerveja.

Cidade Cat. Primeira e Turista

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia 

Munique NH Messe / Nyx  / Courtyard City 

Wurzburgo Ghotel 3* / Ring Wittesbacher 3*

Gotinga B&B 3* / Frezeit 4*

Hamburgo
Novum Belmondo 4*/ Park Inn Radisson 4* 
(Lubeck)

Berlim Andels Viena House  / Berlim Mark 

Hotéis previstos ou similares

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categ. 21-Jun 05 Jul / 16 Ago 30 Ago / 13 Set Sup. Apt. Ind.

Tour 9 Dias:
Munique / Berlim

Iti CE306
Categ. Única 1.145 1.185 1.185 380

Tour Categ. 20 Jun 04 Jul / 15 Ago 29 Ago / 12 Set Sup. Apt. Ind.

Tour 10 Dias:
Frankfurt / Berlim

Iti CE307
Categ. Única 1.320 1.360 1.360 430

€

• Entradas a museus ou monumentos (exceto 
nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.

• Taxas de estadia.

Não incluiNO
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Junho 20

Julho 04, 18

Agosto 01, 15, 29

Setembro 12

2019

Saídas 2019 

A FRANKFURT: QUINTAS-FEIRAS 

Junho 21

Julho 05, 19

Agosto 02, 16, 30

Setembro 13

2019

Saídas 2019 

A MUNIQUE: SEXTAS-FEIRAS 

ALEMANHA

Berlim

Wurzburgo

Gotinga

Hamburgo

Munique

Frankfurt

1

2

1

1

1
2

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos


