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A partir de 1.795€

+
16

15, 17 ou 18 Dias
Visitando:  Frankfurt / Erfurt/ Berlim /Dresden / Praga / Budapeste / Viena / Região dos Lagos / Salzburgo / Cataratas 

De Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch / Castelo de Newschwanstein / Munique /Tirol

Alemanha, Praga, Budapeste, 
Áustria e Tirol  

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, que é marca moderna 
desta metrópole econômica, lhe dá boas vindas 
na chegada a cidade. Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Sab): Frankfurt / Erfurt / Berlim 
(558 km) 
Café da manhã buffet. Pela manhã, 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 medieval perfeitamente 
conservado. Tempo livre para almoçar. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos 
nossa viagem à Berlim, chegada e resto do dia 
livre para passear e apreciar o ambiente desta 
cidade cosmopolita. Acomodação no hotel. 

Para os passageiros iniciando serviços em Ber-
lim: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Aco-
modação no hotel em Frankfurt ou arredores.  

Dia 4º (Dom): Berlim 
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâ-
mica da cidade, passando por entre outros mo-
numentos pela porta de Brandemburgo, 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 5º (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 6º (Ter): Praga 
Café da manhã buffet. Saída para realizar a visita 
panorâmica da cidade, conhecida como a “cidade 
dourada”, onde conheceremos a ponte de Carlos 
com suas belas estátuas e torres, a antiga torre da 
Prefeitura com o famoso relógio astronômico. Suge-
rimos um almoço em um típico restaurante histórico 
de Praga. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde 
livre onde sugerimos fazer uma visita opcional detal-
hada ao castelo de Praga. Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Qua): Praga 
Dia livre em regime de acomodação e café da 
manhã buffet para seguirmos conhecendo a 
fundo essa bela cidade. Possibilidade de realizar 
uma excursão opcional à Karlovy Vary, famosa 
cidade balneária situada a 125Km de Praga, que 
conserva o seu ar vitorioso com almoço incluído. 
(Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+). 

Dia 8º (Qui): Praga / Budapeste (568 km) 
Café da manhã. Saída em ônibus através das pla-
nícies 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 conti-
nuarmos nossa rota até à Húngria para chegar-
mos a sua bela capital, Budapeste 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 9º (Sex): Budapeste 
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a vi-
sita desta cidade dividida em duas pelo rio Da-
núbio, 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. Recomendamos está noite assistir a um 
jantar com espetáculo folclórico húngaro e fazer 
um cruzeiro de barco pelo rio Danúbio. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 10º (Sáb): Budapeste / Viena (236 km) 
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital 
da Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada 
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir 
opcionalmente a um jantar com espetáculo mu-
sical austríaco entre não nos faltará as famosas 
valsas vienenses. (Jantar e espetáculo incluídos 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 11º (Dom): Viena 
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso 
passeio pela cidade com a Ringstrasse, a avenida 
que concentra a maior parte dos edifícios históri-
cos da cidade, o Danúbio e seus diversos braços 
e um passeio pelo centro histórico. (Albertina, 
Hofburg, Praça da Maria Teresa, etc). Na con-
tinuação, opcionalmente poderemos realizar a 
visita dos Palácios Belvedere (exterior) e Schön-
brunn (interior e exterior). (Visita aos Palácios de 
Viena incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 12º (Seg): Viena 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a 
charmosa cidade de Viena. Acomodação no 
hotel. 

Dia 13º (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 pa-
rada na bela cidade de St. Wolfgang. Almoço. 
Continuaremos até Salzburgo. Chegada e visita 
panorâmica da cidade para conhecer seus prin-
cipais pontos turísticos, começando pelos jar-
dins do Palácio de Mirabell onde teremos uma 
Preçosa vista da fortaleza medieval, passando 
por uma ponta sobre o rio Salzach chegaremos 
a rua Getreidegasse a mais conhecida de Salz-
burgo, 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 14º (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 ar-
quiduque Ferninand II, filho do imperador Ferdi-
nando I e soberano príncipe deTirol, transformou 
o castelo medieval de Ambras em um castelo re-
nascentista para viver nele com a sua esposa fi-
pina Welser e seus dois filhos. Continuação para 
o Tirol. Jantar e acomodação no hotel em Tirol. 

Dia 15º (Qui): Tirol / Innsbruck / Tirol 
Café da manhã. Saída para visitar o espetacular 
estádio de saltos de esquí de Bergisel. Continuare-
mos com uma visita panorâmica da capital do Tirol, 
uma das cidades mais belas da Europa, localizada 
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Junho 11, 18, 25

Julho 02, 09, 16, 23, 30

Agosto 06, 13, 20, 27

Setembro 03

2020

Saídas 2020 

A  FRANKFURT: QUINTAS-FEIRAS 

Junho 12, 19, 26

Julho 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07, 14, 21, 28

Setembro 04

2020

Saídas 2020 

A BERLIM: SEXTAS-FEIRAS 

Junho 14, 21, 28

Julho 05, 12, 19, 26

Agosto 02, 09, 16, 23, 30

Setembro 06

2020

Saídas 2020 

A PRAGA: DOMINGOS 
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• *Taxas de Turismo serão cobradas no ato da reserva, valores aproximados: 15 dias 15€ - 17 dias 20€ - 18 dias 25€

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação e café da manhã nos hotéis. 
• Transporte em ônibus de turismo 
• 4 almoço e 3 Jantares (sem bebidas)
• Acompanhamento de um guia durante o itinerário. 
• Visitas indicadas no itinerário  com guia local de idioma espanhol. 
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem 

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Confort Cat. Superior

Frankfurt
Dorint / Tryp by Wyndham / Maritim City
 Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden 

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal 

Berlim Moxy Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapeste Ibis Style City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

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

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

Salzburgo Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

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

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

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

Hotéis previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Almoço em Erfurt
• Almoço em em Berlim
• Almoço em Praga 
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapest
• Jantar em  Viena
• Jantar em Salzburgo

• Almoço em Fussen ( Neuschwanstein)
EXTRAS
• Visita a Ilha dos Museus em Berlim
• Excursão a Karlovy Vary 
• Visita aos Palácios de Viena 
• Espetáculo de valsas em Viena 

18 DIAS: FRANKFURT / MUNIQUE: 415 €  INCLUI 8 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
17 DIAS: BERLIM / MUNIQUE : 390 €  INCLUI 7 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
12 DIAS: PRAGA / MUNIQUE: 330 €  INCLUI 6 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

no coração dos Alpes, cobiçada por impérios e re-
públicas 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 mon-
tanha “Seegrude”. Acomodação no hotel e jantar 
no Tirol. Pela noite, opcionalmente poderemos 
assistir a um espetáculo tirolês. 

Dia 16º (Sex): Tirol / Schwaz / Lago 
Achenkirh / Wattens (Swarovski) / Tirol 
Café da manhã. Saída até a cidade de Schwaz. Vi-
sita da cidade das minas de sal. Visita ao Monasté-
rio 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 Achen-
kirch 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 17º (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 cons-
truído durante o reinado de Luis II da Baviera, 
conhecido como “Rei Louco”, em uma espe-
tacular 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 Ba-
viera 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 18º (Dom): Munique 
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.

Salzburgo

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem  das  visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se  integro o programa.
• Em Munique , durante o período de congressos  e  feria da cerveja ,  a acomodação poderá ser aos arredores 

da cidade. 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 14 Jun / 28Jun 05 Jul/  23 Ago 30 Ago /06 Set Sup. Apt. Ind.

Tour 15 Dias:
Praga / Munique

Iti CE321

Categ. Confort 1.920 1.795 1.920 600

Categ. Superior 1.990 1.835 1.990 655

Tour Categoria 12 Jun/  26 Jun 03 Jul / 21 Ago 28 Ago /04 Set Sup. Apt. Ind.

Tour 17 Dias:
Berlim / Munique

Iti CE322

Categ. Confort 2.215 2.070 2.215 770

Categ. Superior 2.335 2.135 2.335 800

Tour Categoria 11 Jun / 25 Jun 02 Jul /20 Ago 27Ago / 03 Set Sup. Apt. Ind.

Tour 18 Dias:
Frankfurt / Munique

Iti CE323

Categ. Confort 2.250 2.120 2.250 825

Categ. Superior 2.395 2.190 2.395 845

€

ALEMANHA

REP. CHECA

HUNGRÍA

Berlim

Praga

Budapeste

Viena

Tirol

Munique

Frankfurt

AUSTRIA

1

2

3

1

3

1

2

3

Salzburgo

• Taxas de estadia.
• Entradas a museus e monumentos, bebidas e gorjetas 

O Tour não incluiNO
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