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Alemanha  

Dia 1° Frankfurt 
• Domingo 
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. 
Traslado ao hotel. Alojamento. 

Dia 2° Frankfurt/Maguncia/O 
Reno/ Rudesheim/ Frankfurt 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar 
Saída para Maguncia (Mainz), cida-
de as margens do Reno, com impor-
tante catedral romana e um interes-
sante centro histórico. Continuação 
para St. Goar, para efetuar o percur-
so mais conhecido do Reno, passan-
do junto ao Castelo de Pfalz, no 
curso do rio junto a Lorch, Bacha-
rach, a rocha da Loreley, em uma pai-
sagem de vinhedos que chegam até 
à beira do rio, com castelos em 
ambos os lados do percurso, domi-
nando o vale. Desembarcaremos na 
animada Rudesheim. Possibilidade 
de degustação do Riesling (vinho 
branco local). Regresso a Frankfurt. 
Alojamento no hotel. 

Dia 3° Frankfurt/Heidelberg/ 
Baden-Baden/Estrasburgo 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar 
• 175 km. 
Saída para Heidelberg, onde visita-
remos a cidade, com o impressio-
nante castelo dos príncipes eleitores 
e a magnífica vista sobre a cidade 
antiga, com a ponte sobre o Neckar, 
a igreja do Espírito Santo, a Prefeitu-
ra, a casa do Cavalheiro São Jorge, a 
igreja dos Jesuítas, a Universidade. 
Após o almoço, saída para Baden-
Baden, estação termal que fora lugar 
de encontro da Jet-Set europeia 
durante um século e que ainda hoje 

mantém o ambiente que a fez famo-
sa, como o Balneário, o Cassino, o 
Teatro, etc. No final da tarde chegada 
a Estrasburgo. Alojamento no hotel 

Dia 4° Estrasburgo/Colmar/ 
Riquewihr/Estrasburgo 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar • 100 km.  
 Pela manhã realizaremos um percur-
so a pé pelo bairro da catedral, 
impressionante edifício de arenito 
vermelho, uma obra-prima da arte 
gótica. Continuação até o bairro dos 
curtidores, conhecido como a Petite 
France, e já de volta ao ônibus reali-
zaremos um percurso panorâmico 
pelo bairro, com o Palácio do Reno e 
o Monumento ao Soldado Alsaciano, 
o novo Parlamento Europeu, o Palá-
cio do Tribunal dos Direitos Huma-
nos, e o Conselho da Europa. Após o 
almoço nos dirigiremos para Colmar, 
onde admiraremos suas construções 
peculiares, como a antiga Alfândega, 
a casa do Peregrino, a de ferro ver-
melho a casa Pfister. Saída para 
Riquewihr, encantadora cidade 
murada, na chamada rota dos vinhos 
da Alsácia, aos pés dos Vosgos. Pas-
searemos pela cidade e terão a opor-
tunidade de degustar os famosos vin-
hos brancos, Riesling, Sylvaner, Tokay, 
Gewurztraminer, etc. Regresso a 
Estrasburgo. Alojamento. 

Dia 5° Estrasburgo/Friburgo/ 
Floresta Negra/Região de Stuttgart 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar • 300 km. 
Saída para Friburgo, na qual efetua-
remos um passeio pelo bairro da 
Catedral, a casa Wenzinger, a casa 

da Baleia, a Prefeitura, antiga Uni-
versidade. Ao meio dia, prosseguire-
mos para o Titisee, no coração da 
alta “Floresta Negra”, lago de origem 
glacial, em uma exuberante paisa-
gem de abetos. À tarde, seguiremos 
uma das estradas mais bonitas da 
Floresta Negra, que nos levará até 
Triberg, para admirarmos as casca-
tas, e chegada ao final da tarde a 
região de Stuttgart. Alojamento no 
hotel 

Dia 6° Região de Stuttgart/ 
Rothenburg/Nuremberg/Erlangen 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar 
• 300 km. 
Pela manhã saída até Rothenburg 
ob der Tauber, por cujas muralhas o 
tempo parece não transcorrer por 
suas muralhas.  Percorreremos a Rua 
dos Senhores, veremos sua posição 
elevada sobre o vale do rio Taube, o 
antigo Hospital, a casa do mestre de 
obras com os seus atlantes, a bela 
Prefeitura renascentista. Continuação 
até Nuremberg. Visita da cidade 
com a igreja de São Sebaldo, a Praça 
do mercado, a Fonte bonita, e a 
magnífica vista dos telhados da cida-
de, desde o Castelo. Traslado a Erlan-
gen e alojamento no hotel 

Dia 7° Erlangen/Wurzburg/ 
Frankfurt 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar  
• 225 km. 
Saída para Wurzburg, cidade as mar-
gens do Main. Passearemos pela 
cidade, com a sua Catedral, o seu 
mercado, as belas construções roco-
có e especialmente, a Residência, 
magnífico palácio barroco, com a 
espetacular escada de Baltazar Neu-
mann, a cúpula pintada por Tiépolo, 
seus jardins e a igreja do palácio, 
obra-prima da arte barroca. Conti-
nuação da viagem até a capital eco-
nômica da Alemanha: Frankfurt.  
Alojamento no hotel 

Dia 8° Frankfurt 
• Domingo • Café da manhã. 
Tempo livre. Na hora prevista, trasla-
do ao aeroporto.

Cód. 07006IR

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 3*/4* 
Frankfurt: NH 4* (Niederrad) / NH Rhein Main / Mercure Airport 
Estrasburgo: Mercure Centre / Mercure Colmar / Novotel 
Região de Stuttgart : NH Sindenfilgen / NH Ludwigsburg / 
Stuttgart Mercure de Gerlingen 
Erlangen: NH Erlangen o Nuremberg: Leonardo Nuremberg

Este Programa Inclui: 
- 7 noites nos hotéis de 3 * / 4 * previstos (ou similares), quar-
tos duplos standard. 
- Regime de pensão completa a partir do 2º dia. 
- Barco no Vale do Reno. 
- Entradas para o Castelo de Heidelberg, as Cascatas de Triberg 
e a Residência de Würzburg. 
- Transporte em ônibus, visitas e excursões de acordo com a 
rota indicada, com guias locais de língua espanhola. 
- Guia acompanhante durante todo o percurso. 
- Traslado aeroporto-hotel-aeroporto ou com serviço de traslado 
do hotel dependendo da hora de chegada. 
- Seguro de viagem. 

Nota: Não se incluem taxas, bebidas, extras ou qualquer serviço 
não mencionado na seção anterior. Os guias chegarão ao hotel 
por volta das 20h00 no primeiro dia.

SAÍDAS DOMINGOS 

DE 16 JUNHO a 1 SETEMBRO

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo PENSÃO COMPLETA a partir 
do 2º dia e GUIA ACOMPANHANTE DE 

LÍNGUA ESPANHOLA

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGO) 

Junho: 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1 

Datas sujeitas a Formação de Grupo
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Devido às feiras existentes nas diferentes cidades do progra-
ma, é possível o alojamento em locais próximos. 
- O Hotel NH Niederrad em Frankfurt tem serviço de transpor-
te de / para o aeroporto de Frankfurt, de modo que, com 
exceção dos traslados de chegada e partida usando nosso 
ônibus, usaremos também este serviço. Os quartos triplos 
neste hotel, não têm camas separadas, possui uma estrutu-
ra de única, com dois colchões um ao lado do outro. Roga-
mos informar aos clientes deste detalhe ao fazer a reserva. 
- O programa pode ser modificado em relação à ordem das 
estadias, respeitando o conteúdo do mesmo e, nesse caso, 
será comunicado com antecedência a saída. 
- As saídas e chegadas ao aeroporto de Frankfurt devem ser a 
partir das 10h30 até no máximo às 19h00. No caso de che-
gada fora dessa faixa horária, os traslados não estão incluí-
dos, podendo utilizar o serviço de translado do hotel NH de 
Niederrad. 
- Em caso de sessões parlamentares / eventos em Estrasbur-
go, se dormirá em Colmar. 
- Em Stuttgart e Estrasburgo não há quartos triplos, sendo 
quarto duplo + quarto individual com suplemento.

COLMAR

Suplementos 
Preço voo Madri/Frankfurt/Madri (sem taxas, aproximado) desde........... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 

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

Preços por pessoa (em euros)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.425 

Suplemento quarto individual ....................................................................... 405 

Suplemento por quarto triplo (por quarto) .............................................. 220

●

Frankfurt

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.425€ 
1.639USD

desde


