FÉRIAS NA ALEMANHA
SAÍDA
SÃO PAULO

10 DIAS
7 NOITES

15/01/2019
24/01/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Berlim, Dresden, Nuremberg, Munique, Castelo de Neuschwanstein e
Heidelberg.

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - 15/01/2019 - SÃO PAULO / BERLIM
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Berlim.
2º DIAº DIA - 16/01/2019 - BERLIM
Chegada a Berlim. Traslado ao hotel. Hospedagem. Berlim é a vibrante capital da Alemanha,
uma cidade multicultural renomada por seus museus, eventos e vida noturna, onde o
moderno e o antigo convivem em harmonia. Saída para visita à Torre de TV (ingresso
incluso), localizada na Alexanderplatz, centro da cidade. Construída entre 1965 e 1969 pela
República Democrática Alemã, a torre foi o símbolo da Berlim oriental e da Alemanha
socialista. Em seu topo é possível ter uma vista de 360º da cidade de Berlim. Retorno ao
hotel.
3º DIAº DIA - 17/01/2019 - BERLIM
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica para conhecer o Portão de Brandemburgo,
Parlamento Alemão (Reichstag), Igreja Comemorativa, a famosa Avenida Kurfürstendamm e
os remanescentes do muro que dividiu a cidade durante décadas, Checkpoint Charlie, a
Potsdammer Platz, Tiergarten, Alexanderplatz, entre outros. À tarde, saída para visita ao
Museu Pergamon (ingresso incluso), um dos mais imponentes da Ilha dos Museus e o mais
visitado de Berlim. As colossais reconstruções que abriga em seu interior fazem dele um
museu único, dentre elas o Altar de Pérgamo, as Portas do Mercado de Mileto e a Porta de
Ishtar. Retorno ao hotel.
4º DIAº DIA - 18/01/2019 - BERLIM / DRESDEN
Café da manhã. Saída com destino a cidade de Dresden, conhecida como a “Caixa de Joias” às
margens do rio Elba. O Palácio Real, Zwinger, a Ópera Semper e a Catedral de Nossa Senhora
estão entre as atrações históricas mais conhecidas de Dresden, construídas sob o reinado de
Augusto, o Forte, que transformou a cidade em uma magníﬁca sede do poder real. Chegada em
Dresden e visita ao Palácio Zwinger (ingresso incluso), famoso em todo o mundo pela sua
arquitetura barroca. Construído em 1709, as esculturas que decoram as paredes de sua galeria
são originárias de vários artistas e ajudam a tornar o Palácio um dos principais atrativos da
capital regional da Saxônia. O Portão da Coroa, a parte mais fotografada do Zwinger, é decorado
com deuses da mitologia grega, e o Nymphaeum, localizado ao lado do Pavilhão Rampart, é
considerada uma das melhores fontes barrocas da Alemanha. Após a visita, traslado ao hotel.
Hospedagem. Restante do dia livre.

5º DIAº DIA - 19/01/2019 - DRESDEN / NUREMBERG
Café da manhã. Continuação da viagem até a cidade de Nuremberg, na região da Baviera.
Entre as fontes, casas em estilo enxaimel e antigas muralhas, Nuremberg é uma cidade
diferente de qualquer outra, que soube manter seu caráter e o charme tradicional da
Francônia. Chegada e visita ao Museu da DB (ingresso incluso), museu do trem, localizado
na cidade de partida da primeira viagem de trem na Alemanha. Os visitantes podem admirar
os veículos ferroviários e também aprender sobre a história política e cultural da ferrovia na
Alemanha. O museu também oferece atrações constantemente renovadas para as crianças.
Após a visita, traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre. Possibilidade de visita
independente ao Museu Nacional Germânico (ingresso não incluso), o maior museu sobre a
cultura, arte e história do mundo de língua alemã desde seus primórdios até o dia de hoje.

6º DIAº DIA - 20/01/2019 - NUREMBERG / MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã, passeio panorâmico ao centro histórico da cidade, incluindo o
castelo, as igrejas góticas e suas praças típicas. Após a visita, partida para Munique, a
capital da Baviera. Chegada e visita ao Museu Alemão (ingresso incluso), museu dedicado às
ciências fundado em 1903. Muito daniﬁcado durante a 2ª Guerra Mundial, o museu reabriu
suas portas ao público em 1948, três anos após o ﬁm da guerra. Neste mesmo ano,
inaugurou uma nova sala dedicada às Ciências e à Aviação. Atualmente, o propósito do
museu é dar aos visitantes fácil acesso à compreensão das Ciências Naturais e do avanço
tecnológico e cientíﬁco. Após a visita, traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.
7º DIAº DIA - 21/01/2019 - MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica à capital da Baviera, famosa pela sua Festa
da Cerveja (Oktoberfest), celebrada em setembro. O símbolo da cidade são as duas torres
da Catedral da Virgem (Frauenkirche), em estilo gótico e que são visíveis a quilômetros de
distância. Outro destaque é a Marienplatz, praça dominada pela antiga prefeitura de estilo
neogótico, em cuja torre ressoa o Glokenspiel, famoso carrilhão que marca pontualmente a
hora em três momentos do dia: 11:00, 12:00 e 17:00, quando se pode assistir ao espetáculo
das ﬁguras que contam um pouco da história da região. Restante do dia livre.
8º DIAº DIA - 22/01/2019 - MUNIQUE / CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN / HEIDELBERG
Café da manhã. Saída para visita a Neuschwanstein (ingresso incluso), um dos castelos de
Ludwig II, conhecido como o “Rei Louco”. O castelo alemão dos contos de fada, no sul da
Baviera, é um dos locais mais fotografados da Alemanha. Neuschwanstein é conhecido em
todo o mundo como um símbolo da arquitetura romântica idealizada, bem como pela trágica
história de seu dono. O ambicioso projeto de Ludwig II, iniciado em 1869, uniu aspectos do
Castelo de Wartburg com aqueles atribuídos ao Castelo do Santo Graal da obra “Parsifal” de
Wagner. Schwan signiﬁca cisne em alemão, Stein é pedra, e neu, novo. Assim, a tradução
para o português de Neuschwanstein é Novo Cisne de Pedra. Após a visita ao castelo,
continuação da viagem até Heidelberg, romântica cidade às margens do Rio Neckar.
Hospedagem e restante do dia livre.
9º DIAº DIA - 23/01/2019 - HEIDELBERG / FRANKFURT / SÃO PAULO
Café da manhã. Saída para visita ao Castelo de Heidelberg (ingresso incluso), uma das mais
famosas ruínas da Alemanha, símbolo desta cidade universitária. Após a visita, continuação
até o aeroporto de Frankfurt. Embarque em voo com destino a São Paulo.
10º DIAº DIA - 24/01/2019 - SÃO PAULO
Chegada a São Paulo.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde São Paulo;
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã;
Transporte em ônibus privativo de turismo;
Traslado aeroporto / hotel em Berlim;
Traslado hotel / aeroporto em Frankfurt;
Guia acompanhante desde a saída do Brasil;
Guias locais para os passeios na cidade de Berlim, Nuremberg e Munique;
Passeios e visitas de acordo com o programa;
Ingresso para a Torre de TV e o Museu Pergamon em Berlim;
Ingresso para o Palácio Zwinger em Dresden;
Ingresso para o Museu DB em Nuremberg e o Museu Alemão em Munique;
Ingresso para visita ao Castelo de Neuschwanstein e de Heidelberg;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos;
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Leonardo Hotel Berlin Mitte

Berlim

Maritim Hotel Dresden

Dresden

Park Inn by Radisson Nürnberg

Nuremberg

Maritim Hotel München

Munique

Leonardo Hotel Heidelberg City Center

Heidelberg

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.08.2018

ENTRADA DE R$3.643,00

+9X DE R$1.170,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$14.171,00

CATEGORIA

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas;
gorjetas; passeios descritos como opcionais; excesso de bagagem (transporte de uma mala
com no máximo 23 kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
Preço por pessoa em apartamento individual standard: EUR 3.140,00 + EUR 90,00 IRRF +
EUR 150,00 taxas de embarque;
Saída garantida com mínimo 25 passageiros;
Consulte adicional para saídas de outras localidades;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
A franquia de bagagem para os ônibus na Europa é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Formas de pagamento: À vista 5% de desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem
juros em cheque (mediante aprovação cadastral) ou nos cartões de crédito pessoa física
(Visa, Mastercard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação cambial, preços serão
reajustados de acordo.
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

