Áustria, Tirol e Castelos da Baviera A partir de 2.335€
cruzeiro
e Alemanha Inesquecível “Inclui
pelo Reno”
+

9

14 Dias

10

Visitando: Viena / Região dos Lagos / Salzburgo / Cataratas De Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch /
Castelo de Newschwanstein / Munique /Augsburgo /Rotemburgo /Heidelberg / Manheim / Colônia /
Hannover / Berlim

Saídas 2020
A VIENA: DOMINGOS
2020
Junho

28

Agosto

Julho

12, 26

Setembro 06

09, 23

Dia 1º (Dom): Viena
Chegada ao aeroporto de Viena e traslado ao
hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

a rua Getreidegasse a mais conhecida de Salzburgo, onde encontra-se a casa natal de Mozart,
a Praça do Mercado e a Catedral. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Viena
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade.
Começaremos com a avenida Ringstrasse e seus
belos edifícios históricos. Veremos a Ópera, os
museus de Belas Artes e Ciências Naturais, a
Porta dos Heróis, o Parlamento a Prefeitura, a
Universidade, o Teatro Nacional, a igreja Votiva,
a Catedral de São Estevão e a casa das “Cem
Águas”. Continuaremos até o Palácio barro de
Belvedere, onde realizaremos breve parada em
seus belos jardins. (Incluído no Pacote Plus P+).
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde
continuaremos com a visita do Palácio de Schonbrunn. (Incluído no Pacote Plus P+), residência
de verão da família imperial conhecida como o
palácio da Sisi Imperatriz, onde admiraremos os
aposentos e salões. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Salzburgo / Cataratas
Krimml / Castelo de Ambras / Tirol
(260 km)
Café da manhã. Pela manhã saída até Krimml
até chegar as cataratas, recomendamos levar
calçado confortável para fazer um agradável
passeio que nos levará até as cataratas mais
importantes do Tirol. Almoço. Posteriormente
sairemos para visitar o Castelo de Ambras O arquiduque Ferninand II, filho do imperador Ferdinando I e soberano príncipe deTirol, transformou
o castelo medieval de Ambras em um castelo renascentista para viver nele com o sua esposa fipina Welser e seus dois filhos. Continuação para
o Tirol. Jantar e acomodação no hotel em Tirol.

Dia 3º (Ter): Viena / Região dos Lagos /
Salzburgo (345 km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a região
dos Lagos de Salzkammergut, com suas águas
cristalinas torna-se uma das mais belas paisagens
da Áustria. Desfrutaremos de uma agradável parada na bela cidade de St. Wolfgang. Almoço.
Continuaremos até Salzburgo. Chegada e visita
panorâmica da cidade para conhecer seus principais pontos turísticos, começando pelos jardins do Palácio de Mirabell onde teremos uma
Preçosa vista da fortaleza medieval, passando
por uma ponta sobre o rio Salzach chegaremos

140

Dia 5º (Qui): Tirol / Innsbruck / Tirol
Café da manhã. Saída para visitar o espetacular
estádio de saltos de esquí de Bergisel. Continuaremos com uma visita panorâmica da capital
do Tirol, uma das cidades mais belas da Europa,
localizada no coração dos Alpes, cobiçada por
impérios e repúblicas ao longo de sua história.
Destaca-se o seu centro antigo de ruas estreitas,
o telhado de ouro e o Arco do Triunfo. Visitaremos o Palácio Imperial Hofburg de Innsbruck.
Almoço. Continuaremos a subida no funicular
desde o congresso para a montanha “Seegrude”. Acomodação no hotel e jantar no Tirol.
Pela noite, opcionalmente poderemos assistir a
um espetáculo tirolês.

Dia 6º (Sex): Tirol / Schwaz / Lago
Achenkirh / Wattens (Swarovski) / Tirol
Café da manhã. Saída até a cidade de Schwaz.
Visita da cidade das minas de sal. Visita ao
Monastério Franciscano, com sua igreja e seu
Claustro. Na continuação, saída em rota até o
lago Achensee, o maior lago do Tirol. Passeio
de barco de Achenkirch à Pertisau. Almoço no
restaurante. Saída até Wattens há poucos quilômetros de Inssbruck, para conhecer o mundo do
cristal Swarovski, onde pode-se admirar todas
as facetas e formas do cristal. Acomodação no
hotel e jantar no Tirol.
Dia 7º (Sáb): Tirol / Excursão ao Castelo
de Newschwanstein / Munique (250 km)
Café da manhã. Saída para realizar a visita de
um dos Castelos da Baviera, o mais conhecido
do mundo. Chegada à Fussen e subida em
ônibus pela rodovia até chegarmos ao Castelo
de Newschwanstein. Visita deste castelo construído durante o reinado de Luis II da Baviera,
conhecido como “Rei Louco”, em uma espetacular paisagem o castelo mais famoso do mundo
inspirou Walt Disney para criação do castelo da
Bela Adormecida. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Na continuação saída até Munique. Visita panorâmica da capital da Baviera onde conheceremos sua famosa e popular Marienplatz, a
praça da Câmara Municipal com seu imponente
edifício neogótico e seu belo carrilhão, a Torre
do Velho Pedro e a Catedral, entre outros pontos
de interesse. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Munique
Café da manhã. Dia livre para seguir continuar

conhecendo a cidade. Jantar (Jantar em uma
cervejaria típica incluída no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Seg): Rota Romântica: Munique /
Augsburgo / Rotemburgo / Heidelberg /
Manheim (450 kms)
Café da manhã. Hoje percorreremos a célebre
rota romântica. Chegaremos na primera parada
em Augsburgo, para descobrir sua imponente
Câmara Municipal e suas elegantes ruas, continuamos em direção a Rotemburgo, conhecida
por seus edifícios de enxaimel e fachadas coloridas, para muitas a cidade mais bonita do
país. Almoço. À tarde chegaremos a Heidelberg,
às margens do rio Neckar. Caminharemos pelo
Centro Histórico, que abriga a universidade
mais antiga do país, belos cantos barrocos e o
imponente Castelo que domina toda a cidade.
Chegada a Manheim, (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 10º (Ter): Manheim / Cruzeiro Pelo
Reno / Colônia (275 KMS)
Café da manhã. Hoje realizaremos uma excursão em barco pela parte mais espetacular do
rio Reno, o vale romântico com seus castelos,
fortalezas e vinhedos nas margens das charmosas cidades como Boppard ou St. Goar. Almoço
e chegada a Colônia, com sua imponente
catedral gótica, uma das mais charmosas do
mundo incluídas na lista de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Conheceremos está
dinâmica cidade, uma das mais cosmopolitas
do país e famosa em todo mundo pelo seu
carnaval. (Jantar incluída no Pacote Plus P+).
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Castillo de Neuschwanstein

Acomodação no hotel , na en Região da Colônia/ Dusseldorf
Dia 11º (Qua): Colônia / Hannover / Berlim (580 Kms)
Café da manhã e saída em direção a capital
do país, Berlim. No caminho iremos fazer uma
parada na fabulosa na cidade de Hannover
conhecer o seu Centro Histórico e admirar o
impressionante edifício da Prefeitura. Hoje em
dia Hannover mescla tradição e vanguarda e
tornou um dos motores da economia do norte
da Alemanha. Almoço e continuação da viaje
até chegar a capital Berlim. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel

Dia 13º (Sex): Berlim
Café da manhã. Dia libre na capital alemã com
possibilidade de realizar visitas opcional a ilha
dos museus, com entrada ao museu de Pérgamo
e o Museu Egípcio, ou bairro judio, que tanta
história guarda em suas ruas. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 14º (Seg): 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!

Mannheim 1
ALEMANHA

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

Dia 12º (Qui: Berlim
Café da manhã. Pela manhã 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 galerias de arte. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Tarde livre. Opcionalmente poderemos
realizar uma excursão a vizinha Potsdam, capital
de Brandemburgo e antiga residência dos reis
de Prússia e o famoso Palácio de Sanssouci, de
estilo barroco. (Visita incluída no Pacote Plus P+).
Retorno a Berlim. (Jantar incluída no Pacote
Plus P+) Acomodação no hotel.

Munique
2
Salzburgo

Viena
2

1
3
Tirol

SI

Hotéis previstos ou similares
Cidade

3 Berlim
Colônia 1

Cat Primeira e Turista

Viena

Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Kavalier 4*/ Sporthotel Vienna 4*

Salzburgo

Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

Tirol

Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* / Vomperhof en Vomp 3*

Munique

NH Munique Messe 4*/Feringal Park 4*/ Awa 4*

Manheim

Nh Manheim 4*/Dorint Kongress 4*

Colônia /Dusseldorf

Mercure Ratingen 4+ ( Dusseldorf) / Art’Otel 4* (Colônia)

Berlim

Maritim Berlim 4* / Moxy 4*

AUSTRIA

O Tour Inclui

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de categoria Turista / Primeira.
• 7 almoços e 3 jantares (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Visitas previstas no programa.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
O Tour não Inclui
• Visitas, entradas a monumentos (exceto nos lugares indicados), bebidas e gorjetas.
Pacote Plus
14 DIAS: VIENA / BERLIM: 490 € INCLUI 11 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

NOTAS IMPORTANTES:
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja, a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.

REFEIÇÕES

• 1 Almoço em Viena
• 1 Jantar em Viena
• 1 Jantar em Salzburgo
• 1 Almoço em Fussen
• 1 Jantar na Cervejaria Típica em Munique
• 1 Jantar em Manheim
• 1 Jantar em Colônia
• 2 Almoço em Berlim
• 2 Jantares em Berlim

EXTRAS

• Visita aos Jardins de Belvedere e Visita ao
Palácio de Schonbrunn na Áustria
• Execursão a Postdam

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categoria

Temporada única

Supl. Indiv.

Tour 14 Dias:
Viena / Berlim
Iti CE320

Categ. Única

2.335

685
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