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Cód. 07016XR

Alemanha
Dia 1° Munique 
• Sábado 
Chegada a Munique. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

Dia 2° Munique/Stuttgart  
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar. 
Começaremos o dia com uma visita 
guiada de Munique, capital de 
Baviera e cidade olímpica, onde se 
destacam seus jardins, belas fontes, 
esculturas, o Marienplatz com a Nova 
e Velha Câmara Municipal e seu 
famoso Carrilhão, assim como a 
imponente Catedral gótica. Após a 
visita continuação para Stuttgart. 
Chegada e visita guiada da sexta 
maior cidade da Alemanha, passando 
por uma das maiores ruas comerciais 
na Europa: a Konigsbau e o Palácio 
Novo; nas imediações está a Praça de 
Schiller com o Castelo Velho. Aloja-
mento. 

Dia 3° Stuttgart/Titisee/ 
Floresta Negra/Friburgo 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Continuação da rota atravessando a 
Floresta Negra e parada em Titisee-
Neustadt para desfrutar de espeta-
culares paisagens que nos oferece 
esta cidade com seu lago. Continua-
ção para Friburgo de Brisgovia, cida-
de que fica na entrada da Selva 
Negra. Durante a visita guiada vere-
mos a Catedral, a Velha e a Nova 
Câmara Municipal, o centro antigo, o 
“Munsterplatz” e as lojas da Praça da 
Catedral. Alojamento na região de 
Friburgo.  

Dia 4° Heidelberg/Frankfurt  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Heidelberg. Na chegada, 
visita guiada desta bonita cidade 
situada no vale do Rio Neckar e 
famosa por seu centro histórico, a 
Praça do Mercado, a Ponte Velha, o 
Castello de Heidelberg e a Câmara 
Municipal. A Universidade de Heidel-
berg é a mais antiga da Alemanha. 
Tempo livre para explorar a cidade 
por sua conta. À tarde continuação a 
Frankfurt e tour de orientação. 
Atualmente Frankfurt é considerada 
como a capital financeira da UE, 

sendo a sede do Banco Central Euro-
peu. Alojamento.   

Dia 5° Cruzeiro pelo Reno/Colônia 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Realizaremos um passeio de barco 
pelo Rio Reno, desde a cidade pito-
resca de Rudesheim até Kaub. 
Durante o percurso observaremos a 
paisagem fascinante da região. De 
Kaub continuaremos para Colônia, 
cidade situada às margens do Rio 
Reno, onde se encontra uma das uni-
versidades mais antigas da Europa e 
a Catedral de Colônia de estilo góti-
co que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1996 
e é um dos monumentos mais visita-
dos da Alemanha. Almoço na chega-
da. Entrada e visita guiada da cate-
dral de Colônia. Alojamento na 
região de Colônia/Leverskusen.  

Dia 6° Colônia/Bremen/Hamburgo 
Quinta-feira - café da manhã + almoço 
Saída para Bremen. Visita guiada da 
famosa cidade conhecida pelos músi-
cos de Bremen (Die Bremer Stadtmu-
sikanten) conto escrito pelos irmãos 
Grimm. Continuação para Hambur-
go. Alojamento.  

Dia 7° Hamburgo/Berlin 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita guiada da cidade, que forma 
parte da liga hanseática. Passamos 
pela igreja de São Nicolas, a Câmara 
Municipal com uma fachada neo-
renascentista e a casa do Chile para 
chegar a Hafen-City, um bairro nova-
mente construído, onde se destaca o 
Salão da Filarmónica de Elba. Tempo 
livre. Saída para Berlim. Chegada e 
alojamento. 

Dia 8° Berlim 
• Sábado• Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita guiada da cidade. Teremos 
uma impressão de Berlim Oriental 
com o parlamento alemão o Reichs-
tag e a Praça Potsdamerplatz que 
passou a ser o grande centro da nova 
Berlim após a reunificação. Em Berlim 
Ocidental se destaca a portão de 
Brandenburgo, a Rua Kurfursten-
damm, o Checkpoint Charlie e a ilha 
dos Museus. Tarde livre para seguir 

descobrindo a cidade. Opcional (com 
suplemento): Possibilidade de subir 
na Torre de televisão "Berliner Fern-
sehturm". Alojamento. 
Dia 9° Berlim 
• Domingo • Café da manhã. 
Dia livre em Berlim para desfrutar da 
cidade. 

Dia 10° Berlim/Dresden 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Dresden. Chegada e visi-
ta de Dresden com guia local: vere-
mos o espetacular conjunto barroco 
de Zwinger, com seus conhecidos 
pavilhões do Carrilhão e da Muralha, 
a Opera, a Catedral e o Castelo, a 
galeria dos antigos Maestros, que há 
feito com que Dresden seja conheci-
da como a Florença do Elba (entradas 
NÃO incluídas). Na continuação visi-
ta da igreja de Nossa Senhora 
(Frauenkirche - entrada incluída), 
que foi construída entre 1726 e 
1743; durante a Segunda Guerra 
Mundial (Foi totalmente destruída no 
bombardeio em 1945). Tarde livre na 
cidade. Alojamento.   

Dia 11° Dresden/Leipzig/ 
Nuremberg 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã saída para Leipzig, 
denominada a “cidade dos livros”, 
pelo grande número de editores que 
tem sua sede na cidade. Visita de 
Leipzig com guia local. Em seu cen-
tro antigo se destaca a sua antiga 
Câmara Municipal, a Bolsa e a igreja 
de São Tomás com o túmulo de Bach. 
Tempo livre na cidade e saída para 
Nuremberg. Almoço em rota. Tarde 
dedicada à visita guiada em Nurem-
berg, a cidade conserva perfeitamen-
te seu ambiente medieval. Verão as 
muralhas medievais e 80 torres, a 
casa de Durero, a Catedral de Nossa 
Senhora e o antigo hospital. Aloja-
mento.  

Dia 12° Rota Romântica:  
Excursão Würzburg/Rothemburg/ 
Nüremberg 
Quarta-feira – café da manhã + almoço + jantar 

Saída para Wurzburg, ponto de 
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 3*S/4* 
Munique: NH Munchen Messe 4* / Leonardo 4* /  

Feringapark 4* / Vtalis 4* 
Sttutgart: Maritim 4* / Mercure 4* / Holiday Inn 4* /  

Arcotel Camino 4* 
Friburgo: Stadt Freiburg 4* / Zum Schiff 4* / Intercity 4* 
Frankfurt: Flemings 4* / Holiday Inn 4* / Leonardo 4* 
Colônia: Leonardo 4* / Novotel 4* 
ou Leverkusen: Leoso 4* / H Hotels 4* / Mercure 4* 
Hamburgo: Leonardo  4* / Altona  4* / Park Inn Nord 4* 
Berlim: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /  

Art´Otel Kurfurstendamm 4* / Amedia 4* 
Dresden: Residenz Hotel Alt Dresden 4* / Maritim 4* / Dorint 4* 
Nuremberg: Arvena Park 4* / Maritim 4* / Noris 4* 

Nota: Durante as conferências e eventos especiais nos reserva-
mos o direito de oferecer hotéis alternativos na mesma cidade 
ou seus arredores.

Este Programa Inclui: 
- 14 noites de Hotel em quarto duplo/twin em hotéis 4**** 
- 14 Cafés da manhã Buffet, 12 almoços e 10 jantares (com 
menus turísticos de 3 pratos incluindo água da torneira e pão) 

- Transporte em ônibus com ar condicionado segundo o progra-
ma. 

- Traslados aeroporto/estação – hotel – aeroporto/estação em 
taxi, micro-ônibus ou ônibus. 

- Guia-acompanhante de Língua espanhola segundo o programa. 
- Os guias locais em: Munique, Stuttgart, Friburgo, Heidelberg, 
Catedral de Colônia, Bremen, Hamburgo, Berlim, Dresden, 
Leipzig, Nuremberg, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel,  
segundo o programa. 

- Passeio em barco desde Rüdesheim a Kaub no Rio Reno 
(aprox. 1h). 

- Entrada na catedral de Colônia // Dresden: Igreja Nossa Senho-
ra (Frauenkirche)// Castelo de Neuschwanstein. 

- Seguro de viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum serviço que não esteja explicitamente indicado como 
incluído.

HOTÉIS 
3*S/4*

Incluindo 14 CAFÉS DA MANHÃ,  
12 ALMOÇOS, 10 JANTARES,  

14 VISITAS e CRUZEIRO PELO RENO

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 

Maio: 4 e 18 - Junho: 1, 15 e 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27  

Agosto: 3, 10, 17 e 24 - Setembro: 7 e 21* 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra 

Nota: As datas marcadas con * têm suplemento por Feira  
Oktoberfest.

●Heidelberg

●
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●

Friburgo
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SAÍDAS GARANTIDAS

PONTE DE SÃO CARLOS TEODORO - HEIDELBERG

FLORESTA 
NEGRA

●

Dresden

●Leipzig
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●

Würzburg

●

Rotenburg  
ob der Tauber

15 dias 
(14 noites de hotel) 

2.370€ 
2.725USD

desde
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O programa também pode ser realizado em sentido inverso. O itinerário poderá sofrer modificações, porem o 
conteúdo do programa de visitas e entradas será sempre respeitado. 

- Todos os quartos são baseados em ocupação dupla padrão. Pessoas terços e crianças a partilhar o quarto vai 
ser acomodados em um sofá-cama ou duas camas de casal ou cama extra ou beliche, uma vez que na maioria 
dos hotéis não há verdadeira tripla/quadrupla (sujeito a disponibilidade). Os quartos duplos podem ter camas 
individuais ou uma cama para duas pessoas válidos (sujeito a disponibilidade).

ROTHENBURG OB DER TAUBER

início da Rota Romântica. Visita da 

cidade com guia local onde se des-

tacam: a Residência - Patrimônio Cul-

tural da UNESCO, a Fortaleza de 

Marienberg, a catedral, a Plaza do 

Mercado e a Antiga Ponte sobre o 

Meno. Almoço e continuação para 

Rothenburg ob der Tauber. Visita 

com guia local desta cidade com 

suas ruas estreitas, o mercado históri-

co com sua imponente Câmara 

Municipal, as muralhas medievais 

etc. Regresso a Nuremberg e aloja-

mento. 

Dia 13° Nüremberg/ 
Rota Romântica:  
Dinkelsbühel/Munique 
Quinta-feira – café da manhã + almoço + jantar 

Saída para Dinkesbuhel, pequena 

cidade da Rota Romântica considera-

da como um dos centros do Medievo 

tardio melhor conservado de toda 

Alemanha. Visita com guia local da 

cidade com suas maravilhosas edifi-

cações religiosa, suas belas casas de 

comercio e a inumerável quantidade 

de casas de paredes entramadas. 

Tempo livre e almoço. Continuação a 

Munique. Templo livre. Alojamento. 

Dia 14° Munique/ 
Castelo de Neuschwanstein  
Sexta-feira – café da manhã + almoço + jantar 

Manhã livre em Munique. Tarde dedi-

cada a Visita do Castelo Neus-

chwansteinm, mais conhecido como 

o Castelo do Rei Louco. Este castelo 

foi construído por Luís II da Baviera, 

no qual viveu somente 102 dias, e 

onde Walt Disney se inspirou para 

criar o Castelo da “Bela Adormeci-

da”. Regresso a Munique e aloja-

mento. 

Dia 15° Munique  
• Sábado • Café da manhã. 

Tempo livre até o traslado ao aero-

porto de Munique.

SALÃO DA CIDADE NOVO - MUNIQUE

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo ........................................................................... 2.370 

Supl. quarto individual....................................................................... 720

Suplementos 

Por Temporada Media.............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra................................................................................................ 75 

Por noite extra em Munique em quarto duplo (por pessoa) com café................ 80 
Por noite extra em Munique em quarto individual (por pessoa) com café....... 125 

Por saída 21 Setembro (por pessoa em quarto duplo)........................................ 165 
Por saída 21 Setembro (por pessoa em quarto individual) ................................. 210 

Por traslados para noites extras em Munique: 
- Traslado hotel/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pessoas) por trajeto .... 88 
- Traslado estação/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pessoas) por trajeto .... 77 

Por voo Madri/Munique/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde............. 155 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 

Notas Importantes: O preço das noites adicionais pre- e/ou post-tour é somente válido 
até um máximo de 2 noites. Mais noites sob petição. As noites adicionais pre- e/ou post-
tour estão sujeitas a disponibilidade, não garantindo-se que sejam realizadas no mesmo 
hotel do circuito.


