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Alemanha  
 Alsácia

Dia 1° Frankfurt 
• Domingo 
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. 
Traslado ao hotel. Alojamento. 
Dia 2° Frankfurt/ Wiesbaden/ 
O Reno/Rudesheim/Frankfurt 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar 
Saída para Wiesbaden, elegante 
cidade balneária. Realizaremos um 
passeio onde veremos a Praça do 
Palácio com o palácio do Duque, a 
nova e a antiga prefeitura, a Igreja 
do Mercado, o Cassino, etc. Conti-
nuaremos para St. Goar para pegar o 
barco que nos levará a conhecer as 
belezas ao redor do rio. Terminare-
mos a travessia em Rudesheim, cida-
de famosa por seus vinhedos e ruas 
estreitas, com a famosa Drosselgasse, 
onde os visitantes podem saborear os 
famosos vinhos Riesling. Regresso a 
Frankfurt. Alojamento em hotel. 
Dia 3° Frankfurt/ Heidelberg/ 
Baden-Baden/Estrasburgo 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita de Heidelberg, uma animada 
cidade universitária localizada no vale 
do rio Neckar, para conhecer seu 
impressionante castelo medieval, as 
ruas pitorescas, a igreja do Espírito 
Santo, a prefeitura, a universidade 
etc. À tarde, iremos a Baden Baden, 
uma cidade refinada e elegante que 
atraiu a alta burguesia no século XIX, 
incentivada por sua reputação como 
estação termal e que ainda manten-
do seu esplendor, com seus jardins, 
balneários, cassino, mansões, etc. 
Continuação para Estrasburgo. Che-
gada e alojamento no hotel.  
Dia 4° Estrasburgo/Colmar/ 
Riquewihr/Estrasburgo 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Passeio a pé pela praça da prefeitu-

ra, de l´Etoile, a Catedral de Notre 
Dame, de Gutemberg, até chegar à 
Petite France, um bairro construído 
durante a ocupação alemã no final 
do século XIX com suas pontes 
cobertas e as casas dos curtidores. 
Terminaremos a visita fazendo um 
passeio panorâmico de ônibus pelo 
distrito europeu, o alemão e pelo 
parque L'Orangerie. À tarde, iremos 
a Colmar, conhecida como a capital 
do vinho da Alsácia. Passearemos 
por seu centro histórico, em entra-
mados de casas de madeira e o bai-
rro conhecido como a Pequena Vene-
za. Saída para Riquewihr, encanta-
dora cidade murada, na chamada 
rota do vinho da Alsácia. Faremos um 
passeio para visitar a torre El Doder, 
a casa Dissler, a casa Zimmer, etc., e 
teremos a oportunidade de provar 
alguns de seus famosos vinhos (Ries-
ling, Sylvaner, etc.). Regressaremos a 
Estrasburgo. Alojamento no hotel. 
Dia 5° Estrasburgo/ 
Stuttgart (Arredores) 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar. 
Saída para Stuttgart, capital do esta-
do de Baden-Württemberg. Faremos 
uma visita panorâmica da cidade 
com a praça do palácio, Neue 
Schloss, a praça Schillerpltz. À tarde, 
saída para Bad Wimpfen, localizada 
na foz do rio Jagst, no rio Neckar, 
esta Cidade Livre Imperial foi cons-
truída no século XII. Veremos suas 
duas belas torres, a azul e a vermel-
ha, a igreja de São Pedro, etc. Trasla-
do ao hotel. Alojamento. 
Dia 6° Stuttgart (Arredores)/ 
Rothenberg/Nuremberg/Erlangen  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Rothenberg ob der Tau-

ber, na chamada Rota Romântica, 
onde descobrirão fascinantes cantos 
medievais: a rua dos Lordes, a farmá-
cia Marien, a praça do mercado, o 
antigo Hospital, Plönlein e a Prefeitu-
ra. À tarde, continuaremos para 
Nuremberg. Embora o centro da 
cidade tenha sido destruído em 90% 
durante a guerra, foi reconstruído e 
poderemos desfrutar de uma bela 
cidade que nos surpreende com suas 
ruas medievais, a igreja de São Loren-
zo, a praça do mercado onde encon-
traremos barracas de alimentos e 
produtos Típicos, a igreja das mulhe-
res e a bela fonte. Terminaremos 
nossa caminhada no castelo, que 
domina a cidade. Alojamento no 
hotel. 

Dia 7° Erlangen/Wurzburg/ 
Frankfurt 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  

Saída para Wurzburg, antiga cidade 
episcopal às margens do Meno. Visi-
taremos a Residência Episcopal, 
projetada por Balthasar Neumann. 
Seremos surpreendidos por sua gran-
de escadaria e pelo salão imperial 
com os afrescos de Giovanni Battista 
Tiepolo. Continuaremos a visita da 
cidade a pé, encontrando os Falken-
haus, com sua fachada rococó, a 
Marienkapelle gótica (a Capela de 
Santa Maria), a Praça do Mercado, a 
histórica Prefeitura, a igreja Neu-
münster, a Alte Mainbrücke (antiga 
ponte do Rio Meno) com uma vista 
maravilhosa da fortaleza de Marien-
berg e da igreja da peregrinação. À 
tarde, continuaremos a viagem à 
capital econômica da Alemanha, 
Frankfurt, e também à sede do BCE 
(Banco Central Europeu), onde fare-
mos uma visita panorâmica. Aloja-
mento no hotel.  

Dia 8° Frankfurt 
• Domingo • Café da manhã. 

Na hora prevista, traslado ao aero-
porto.

Cód. 07006I

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 3*/4* 
Frankfurt: NH 4* (Niederrad) / Mercure Frankfurt Airport / 

NH Frankfurt Airport 
Estrasburgo: Mercure Strasbourg Centre / 

Holiday Inn Strasbourg / Novotel Strasbourg 
Colmar: Best Western Bristol Colmar / Mercure Colmar 
Stuttgart (Arredores): Nestor de Neckarsulm /  

Newton de Heilbronn /  
Qubixx Stadtmittehotel de  
Schwäbisch Hall 

Erlangen: NH Erlangen ou Nuremberg: Leonardo Nuremberg

Este Programa Inclui: 
- Ônibus de acordo com o itinerário. 
- Guia acompanhante durante o passeio e para as visitas 

em Wiesbaden, Baden Baden, Colmar, Riquewihr, Stutt-
gart, Rothenberg e Frankfurt. 

- Hotéis indicados 3*/4*. 
- 6 almoços e 6 jantares. 
- O barco no vale do Reno + entrada para o castelo de 

Heidelberg e a residência de Wurzburg. 
- Guias locais para as visitas a Heidelberg, Estrasburgo, 

Nuremberg e Wurzburg. 
- Seguro de viagem. 
Nota: Não estão incluídos taxas, bebidas, extras ou 
qualquer serviço não mencionado no item anterior.  
Os guias chegarão ao hotel por volta das 20 horas do 
primeiro dia. 

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 6 ALMOÇOS +  
6 JANTARES + 11 VISITAS +  
BARCO NO VALE DO RENO

DATAS DE SAÍDA 2020 (DOMINGO) 
Junho: 21 e 28 - Julho: 5, 12, 19 e 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 e 30 - Setembro: 6 

Nota: Datas sublinhadas sujeitas a formação mínima de grupo.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Saídas com mínimo de participantes: 28 de junho, 5 e 19 de 

julho, 30 de agosto e 6 de setembro. 
- Os traslados no aeroporto de Frankfurt são feitas no Shuttle 

do hotel. As chegadas entre as 09: 00h e as 19: 30h terão 
assistência no aeroporto. Os clientes que chegarem fora deste 
horário não terá assistência, mas podem usar o traslado do 
hotel gratuitamente. 

- Hotel NH Niederrad em Frankfurt: Os quartos twins neste 
Hotel não possuem camas separadas, mas uma estrutura única 
com dois colchões acoplados. Por favor, informar os clientes 
sobre esses detalhes no momento da reserva. 

- Estrasburgo: devido às características especiais desta cidade, 
somos forçados a desviar o alojamento para Colmar ou arre-
dores, no caso de sessões parlamentares, reuniões especiais do 
Parlamento Europeu ou para qualquer evento especial. 

- O programa pode ser modificado em relação à ordem das 
estadias, respeitando o conteúdo do mesmo e, neste caso, 
será comunicado antes da saída. 

NUREMBERG

SAÍDAS DOMINGOS 

DE 21 JUNhO a 6 setembro
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8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.535 USD

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.535 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 450

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 ... 33

l Frankfurt


