
24 ALEMANHA POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

Cód. 07026K

Alemanha  

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 3*S/4* 
Berlim: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /  

Art´Otel Kurufurstendamm 4* 
Dresden: Residenz Hotel Alt Dresden  4* /  

Maritim Dresden 4* / Dorint Dresden 4* 
Nuremberg: Arvena Park 4* / Noris Hotel 4* / Maritim Nürnberg 4* 
Munique: Leonardo 4* /  NH Munchen Messe 4* / Feringapark 4*

Este Programa Inclui: 
- 7 noites em quarto duplo / twin em hotéis de 4 

estrelas  
- 7 cafés da manhã Buffet, 6 almoços e 6 jantares 

(com menus turísticos de 3 pratos) 
- Transporte em ônibus com ar condicionado de acor-

do com o programa. 
- Traslados aeroporto / estação-hotel-aeroporto / esta-

ção de táxi, micro-ônibus ou ônibus. 
- Guia acompanhante de língua espanhola de acordo 

com o programa. Nota: o guia acompanhante  
geralmente não está presente nos traslados nos dias 
1º e 8º. 

- Guias locais de língua espanhola em: Berlim, Pots-
dam, Dresden, Leipzig, Nuremberg, Würzburg, Muni-
que, de acordo com o programa. 

- A entrada para os seguintes locais: Igreja Nossa Sen-
hora (Frauenkirche), Castelo de Neuschwanstein 

- Seguro de viagem 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum serviço que não esteja explicitamente indica-
do como incluído.

HOTÉIS 
4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
6 ALMOÇOS, 6 JANTARES e 

8 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 4 e 11 - Maio: 30 - Junho: 6 e 20 - Julho: 4, 11, 18 e 25  
Agosto: 1, 8, 15 e 22 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.) 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O programa pode também ser realizado em sentido inverso. 

Ademais, o itinerário poderá sofrer modificações, porém o 
conteúdo de programa de visitas e entradas será sempre res-
peitado. 
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8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.580 USD

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.580 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 365

Suplementos 
Preço voo Madri/Berlim e Munique/Madri  
(sem taxas, aproximado) desde..................................................................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 25 
Por temporada alta .................................................................................................. 50 
Por temporada extra ................................................................................................ 75 

Por noite extra em Berlim em quarto duplo (por pessoa) com café.................. 105 
Por noite extra em Berlim em quarto individual (por pessoa) com café .......... 166 
Por noite extra em Munique em quarto duplo (por pessoa) com café .............. 89 
Por noite extra em Munique em quarto individual (por pessoa) com café ...... 139 
Por traslados para noites extras em Berlim: 
- Traslado hotel/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pess.) por trajeto ....... 280 
- Traslado estação/hotel (neto total por carro, máx 4 pess.) por trajeto............... 135 
Por traslados para noites extras em Munique: 
- Traslado hotel/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pess.) por trajeto ...... 165 
- Traslado estação/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pess.) por trajeto ..... 165 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Dia 1° Berlim 
• Sábado • Café da manhã. 
Chegada a Berlim e traslado ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 2° Berlim 
• Domingo • 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 se 
tornou o grande centro da nova Ber-
lim após a reunificação. Em Berlim 
Ocidental se destacam o Portão de 
Brandenburgo, a Rua Kurfürsten-
damm, o Checkpoint Charlie e a Ilha 
dos Museus. Tarde livre para conti-
nuar descobrindo a cidade. Aloja-
mento. 
Dia 3 Berlim/Postdam/Berlim 
• Segunda-feira • café da manhã + almoço + jantar. 
Café da manhã e as primeiras horas 
da manhã livre em Berlim. Saída para 
Potsdam. Chegada, almoço e visita 
de Potsdam com guia local: veremos 
suas praças e ruas mais importantes, 
complexos imponentes de palácio 
(ingressos NÃO incluídos) e o pitores-
co bairro conhecido como a "peque-
na Amsterdã". Jantar e alojamento 
em Berlim. 
Dia 4° Postdam/Leipzig/Dresden 
• Terça-feira • café da manhã + almoço + jantar. 
No início da manhã, partida para 
Leipzig, chamada de "cidade dos 
livros", pelo grande número de edi-
toras baseadas na cidade. Visita de 
Leipzig com guia local. Em seu cen-
tro antigo fica a antiga prefeitura, a 
Bolsa de Valores e a igreja de São 
Thomas, onde está localizado o 
túmulo de Bach. Almoço. Tempo livre 
na cidade e partida para Dresden. 
Tarde dedicada à visita guiada de 
Dresden, onde veremos o espetacu-
lar conjunto barroco do Zwinger, 
com seus conhecidos pavilhões do 
Carrillon e da Muralha, a Ópera, a 
catedral e o castelo, a galeria dos Vel-
hos Mestres, que fez de Dresden o 
lugar conhecido como a Florença do 
Elba (bilhetes NÃO incluídos). Conti-
nuaremos com a visita da igreja de 
Nossa Senhora (Frauenkirche - 
entrada incluída), que foi construída 
entre 1726 e 1743; durante a Segun-
da Guerra Mundial, foi totalmente 

destruído por causa do bombardeio 
em 1945. A República Democrática 
Alemã manteve suas ruínas como um 
monumento que lembrava a destrui-
ção da guerra. Em 1994, após a 
queda do Muro de Berlim, a recons-
trução começou e foi concluída em 
2005. Jantar e pernoite em Dresden.  
Dia 5° Dresden/Wurzburgo/ 
Rothenburg/Nuremberg 
• Quarta-feira café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Wu�rzburg, ponto de 
início da Rota Romântica. Visita da 
cidade com guia local onde se desta-
cam: a Residência - Patrimônio Cultu-
ral da UNESCO, a Fortaleza de 
Marienberg, a catedral, a Praça do 
Mercado e a Antiga Ponte sobre o 
Meno. Almoço e continuação para 
Rothenburg, onde faremos uma 
breve parada para posteriormente 
seguir nossa viagem para Nurem-
berg. Jantar e alojamento em 
Nuremberg. 
Dia 6° Nuremberg 
• Quinta-feira • café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã, teremos a visita guiada a 
Nuremberg, uma cidade que preser-
va perfeitamente sua atmosfera 
medieval e está ligada à história do 
século XX como resultado do famoso 
processo judicial pelos crimes cometi-

dos durante a Segunda Guerra Mun-
dial. Veremos as muralhas medievais 
e 80 torres, a casa de Durero, a Cate-
dral de Nossa Senhora e o antigo 
hospital (ingressos NÃO incluídos). 
Saída para Dinkesbühel, uma 
pequena cidade na Rota Romântica 
considerada um dos centros medie-
vais mais bem preservados de toda a 
Alemanha. Tempo livre e almoço. 
Continuação para Munique e tempo 
livre até a hora do jantar. Jantar e alo-
jamento em Munique. 

Dia 7° Munique/ 
Castelo Neuschwanstein/Munique 
• Sexta-feira • café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã visita à cidade de Muni-
que. Tarde dedicada à visita ao Cas-
telo de Neuschwanstein, mais con-
hecido como Castelo do Rei Louco. 
Este castelo foi construído por Luís II 
da Baviera, onde viveu apenas 102 
dias, e onde Walt Disney se inspirou 
para criar o Castelo da "Bela Ador-
mecida". Regresso a Munique e alo-
jamento.  

Dia 8° Munique 
• Sábado • Café da manhã. 
Tempo livre até o traslado ao aero-
porto de Munique.


