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A partir de 2.210 €
17 Dias

Visitando:  Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Friburgo / Selva Negra / Luxemburgo / Colonia / O 
Reno / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena 

Centroeuropa Fascinante

Dia 1º (Sáb): Frankfurt 
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para passear pela cidade. Acomodação no 
hotel. 

Dia 2º (Dom): Frankfurt / Heidelberg / 
Baden Baden / Estrasburgo (220 km) 
Café da manhã. Saída até uma das cidades mais 
charmosas da Alemanha: Heidelberg, às mar-
gens do rio Neckar. Passaremos pelo centro his-
tórico que abriga a Universidade mais antiga do 
país, charmosos cantos barrocos e o imponente 
Castelo que domina toda a cidade. Almoço. 
Saída até Baden-Baden. Percorreremos suas 
ruas que durante séculos acolheu a alta socie-
dade européia, atraídas pela bondade de suas 
águas termais e a elegância de seus passeios e 
edifícios. Continuaremos até a fronteira francesa, 
chegada a Estrasburgo. (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Seg): Estrasburgo 
Café da manhã. Dedicaremos o dia para conhe-
cer a charmosa cidade de Estrasburgo com uma 
completa visita guiada. Situada em uma encruzil-
hada há 3 km da sua fronteira com à Alemanha, 
o Rio Reno, sua estratégia localização geográfica 
tornou-se objeto de disputa dos dois países du-
rante a Segunda Guerra Mundial. Hoje Estras-
burgo continua na primeira linha geográfica e 
política da Europa, sendo sede de alguns dos 
organismos mais emblemáticos da União, como 
o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa 
ou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. 
O seu centro histórico é Patrimônio da Huma-
nidade desde 1988. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Tarde livre para seguir desfrutando da 
cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+) Aco-
modação no hotel. 

Dia 4º (Ter): Estrasburgo / Friburgo / 
Selva Negra / Estrasburgo 
Café da manhã. Dia livre em Estrasburgo. Pos-
sibilidade de uma visita opcional até a Floresta 
Negra com almoço (visita opcional e almoço in-
cluídos no Pacote Plus P+) onde conheceremos 
Friburgo, a alegre cidade universitária do Sul, e 
realizaremos um interessante passeio pelo bairro 
da Catedral, a casa Wenzinger, a casa da Baleia, 
a Câmara Municipal e a antiga Universidade. 
Continuação da viagem por uma das estradas 
mais bonitas da Selva Negra, que nos levará 
até Triberg, para admirar suas belas cachoeiras. 
Ao final do dia, regresso a Estrasburgo. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel. 

Dia 5º (Qua): Estrasburgo / Rota dos Vi-
nhos da Alsácia / Luxemburgo 
Café da manhã. Tempo livre ou visita opcional 
da célebre rota dos vinhos alsacianos. Desco-
briremos Ribeauville, cidade repleta de casas 
tradicionais cheias de flores. Três castelos do-
minam uma colina arborizada com vista para os 
campos de vinhas. Visitaremos Riquewihr, típico 
vilarejo alsaciano, visitado por seu charme e por 
sua arquitetura medieval, e onde se elaboram os 
famosos vinhos brancos: Riesling, Sylvaner, Tokay 
e Gewurztraminer, aos pés dos Vosgos. Passare-
mos por uma das cidades mais charmosas da 
região, Colmar, com suas casas coloridas e seus 
cantos medievais cheios de encanto. Almoço e 
saída até Luxemburgo. Chegada. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 6º (Qui): Luxemburgo / Colônia 
Café da manhã. Pela manhã conheceremos a 
cidade de Luxemburgo, capital do Gran Du-
cado, uma das cidades com a maior qualidade 

de vida do mundo. Nossa visita guiada nos fará 
descobrir os lugares mais charmosos da cidade, 
como a Catedral de Santa Maria, as fortificações 
medievais incluídas na lista de Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO, a Praça das Armas e o 
Palácio Gran Ducal. Almoço e saída até a vizinha 
Alemanha, para chegarmos em Colônia, com sua 
imponente catedral gótica, uma das mais char-
mosas do mundo e Patrimônio da Humanidade. 
(Jantar em uma cervejaria típica, com uma cer-
veja incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel. 

Dia 7º (Sex): Colônia / Cruzeiro pelo 
Reno / Frankfurt 
Café da manhã. Continuação até o sul. Excursão 
em barco com almoço pela parte mais espetacu-
lar do Reno, o vale romântico com seus castelos, 
fortalezas e vinhedos nas margens de charmosas 
cidades como Boppard ou St. Goar. Chegada a 
Frankfurt e tempo livre para compras ou realizar 
uma visita guiada por um dos centros financeiros 
mais cosmopolitas e notáveis do mundo. (Jan-
tar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel. 

Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim 
(563 km) 
Café da manhã buffet. Pela manhã visita da ci-
dade. Logo após saída até Erfurt, maior cidade 
da Turíngia, se destaca por várias características 
como, a Catedral e a igreja de São Severo, (que 
se tornou emblema da cidade), e o centro me-
dieval perfeitamente conservado. Tempo livre 
para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Continuaremos nossa viagem à Berlim, 
chegada e restante do dia livre para passear e 
apreciar o ambiente desta cidade cosmopolita. 
Acomodação no hotel. 

Dia 9º (Dom): Berlim 
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâ-
mica da cidade, passando por entre outros mo-
numentos pela porta de Brandenburgo, a igreja 
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os 
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha 
dos museus para visitar um dos mais importan-
tes museu da capital alemã, abriga o museu 
Pergamo e o museu Egípcio. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Tempo livre para almoçar. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Seg): Berlim / Dresden / Praga 
(356 km) 
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até 
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro his-
tórico desta bela cidade. Continuação à Praga. 
Chegada e acomodação no hotel.

Dia 11º (Ter): Praga 
Café da manhã buffet. Saída para realizar a vi-
sita panorâmica da cidade, conhecida como a 
“cidade dourada”, onde conheceremos a ponte 
de Carlos com suas belas estátuas e torres, a an-
tiga torre da Prefeitura com o famoso relógio as-
tronômico. Sugerimos um almoço em um típico 
restaurante histórico de Praga. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos 
fazer uma visita opcional detalhada ao castelo de 
Praga. Acomodação no hotel. 

Dia 12º (Qua): Praga 
Dia livre em regime de acomodação e café 
da manhã buffet para seguirmos conhecendo 
a fundo está bela cidade. Possibilidade de 
realizar uma excursão opcional à Karlovy Vary, 
famosa cidade balneária situada a 125 km de 
Praga, que conserva o seu ar vitorioso com 
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Junho 22, 29

Julho 06, 13, 20, 27

Agosto 03, 10, 17, 24, 31

Setembro 07, 14, 21, 28

Outubro 05

2019

Saídas 2019 
A FRANKFURT: SÁBADOS 

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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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 € 6.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categ. 22 - 29 Jun 6 Jul - 24 Ago 31 Ago - 5 Out Sup. Apt. Ind.

Tour 17 Dias:
Frankfurt/ Viena

Iti CE330
Categ. Única 2.270 2.210 2.270 880

€

almoço incluído. (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus P+). 

Dia 13º (Qui): Praga / Budapeste (530 km) 
Café da manhã. Saída em ônibus através das planí-
cies da Moravia até Bratislava, capital e maior cidade 
da Eslováquia, com suas belas ruas e a Porta de São 
Miguel, último vestígio da antiga muralha. Tempo 
livre na cidade antes de continuarmos nossa rota até 
à Hungria para chegarmos a sua bela capital, Buda-
peste atravessando a planície do Danúbio Chegada 
ao hotel. Nesta noite poderemos assistir a um jantar 
com pratos da cozinha húngara. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 14º (Sex): Budapeste
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita 
desta cidade dividida em duas pelo rio Danúbio, 
a esquerda está situada a zona do Buda, onde 
encontraremos o castelo da Cidadela e o Bastião 
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de 
Pest, onde está o Parlamento, amplas avenidas 
e o centro comercial da cidade. Tarde livre. Re-
comendamos assistir a um espetáculo folclórico 
húngaro com jantar e fazer um cruzeiro de barco 
pelo rio Danúbio. Acomodação no hotel. 

Dia 15º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km) 
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital 

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação e café da manhã nos hotéis. 
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante o itinerário. 
• Visitas guiadas em Heidelberg, Estrasburgo e Luxemburgo. 
• 4 Almoços, um deles dentro do barco pelo rio Reno, segundo itinerário. (sem bebidas) 
• Passeio de barco pelo rio Reno. 
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Primeira e Turista

Frankfurt 
Movenpick 4*/ Ramada / Coredon4* /
Tryp by Wyndham 4* / NH Niedrrad 4*

Estrasburgo Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3* / Mercure Palais de Congress 4* / BW de France 4*

Luxemburgo Parc Alvisse 4*  / Ibis Luxemburg Sud 3*

Colônia Novotel Colônia City 4* / Art,otel 4*

Praga Pyramida / Occidental Praha

Budapeste Ibis Style City / Novotel City / Flamenco / Verdi Gran Hotel

Viena Roomz Prater / Arcotel Wimberger / BW Amedia  / Arcotel Kaisserwasser

Hotéis previstos ou similares

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

Não incluiNO

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 3 jantares em Estrasburgo
• 2 almoços em Estrasburgo
• Jantar em Luxemburgo
• Jantar em cervejaria típica com uma cerveja 

em Colônia
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga 

• Almoço em Karlovy Vary 
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena

EXTRAS
• Excursão de dia inteiro a Selva Negra
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Excursão à Karlovy Vary
• Espetáculo de valsas em Viena
• Visita aos Palácios de Viena

17 DIAS: FRANKFURT / VIENA: 685 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

ALEMANHA

REP. CHECA

HUNGRÍA

Berlim

Praga

Budapeste
Viena

AUSTRIA

2

3

2

Estrasburgo

LUXEMBURGO

Luxemburgo

Colônia

Frankfurt

2

3

1

1

1+1

Colônia

da Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada 
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assis-
tir opcionalmente a um jantar com espetáculo 
musical austríaco entre não nos faltará as fa-
mosas valsas vienenses. (Jantar e espetáculos 
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no 
hotel. 

Dia 16º (Dom): Viena 
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso 
passeio pela cidade com sua majestosa Rings-
trasse, a avenida que concentra a maior parte 
dos edifícios históricos da cidade, o Danúbio e 
seus diversos braços e um passeio pelo centro 
histórico. (Albertina, Hofburg, Praça da Maria 
Teresa, etc). Na continuação, opcionalmente 
poderemos realizar a visita dos Palácios Belve-
dere (exterior) e Schönbrunn (interior e exterior). 
(Visita aos palácios de Viena incluídos no Pacote 
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel. 

Dia 17º (Sáb): Viena 
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

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais


