NATAL EM BERLIM E DRESDEN
SAÍDA
BERLIM

4 DIAS
3 NOITES

30/11/2018
24/12/2018

SOMENTE
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Berlim e Dresden.
Saídas diárias de 30/11/2018 a 24/12/2018.

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - - BERLIM
Chegada a Berlim e entrada no hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.
2º DIAº DIA - - BERLIM
Café da manhã. Aproveite e descubra a cidade no seu próprio ritmo em um passeio regular
no ônibus "Hop on/Hop oﬀ" (bilhete válido por 24 horas). Visite as famosas atrações
turísticas de Berlim, como o Kurfürstendamm, o Portal de Brandenburg e a praça Potsdam.
Durante o período do Advento, Berlim ﬁca impregnada de festivas luzes brilhantes. Os
grandes boulevards e praças, assim como as ruas estreitas e os museus, são decorados e
irradiam o espírito das festas. O mercado natalino na Gendarmenmarkt, uma das mais
bonitas praças da cidade, proporciona um ambiente charmoso.
3º DIAº DIA - - BERLIM / DRESDEN / BERLIM
Café da manhã. Embarque em trem para Dresden. Explore os pontos principais desta cidade
barroca em um ônibus de turismo regular Hop on/Hop oﬀ, como o famoso mercado natalino
“Striezelmarkt”, um dos maiores e mais antigos mercados de Natal da Alemanha. O
mercado recebeu o nome de um tradicional pão doce natalino de Dresden, chamado
‘Strietzel’. Retorno à tarde em trem para Berlim.
4º DIAº DIA - - BERLIM
Café da manhã. Saída do hotel no período da manhã.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística com café da manhã;
Bilhete de trem em 2ª classe Berlim / Dresden / Berlim com reserva de assento;
Passeio regular em Berlim e Dresden "Hop on / Hop oﬀ" com fones de ouvido em
português.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
NH Berlin Mitte

CIDADE

CATEGORIA

Berlim

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.08.2018

ENTRADA DE R$554,00

+9X DE R$196,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$2.317,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponiblidade;
Saída garantida com mínimo 02 pessoas;
Saídas diárias de 30/11/2018 a 24/12/2018;
Não incluso: Passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (transporte de uma mala com, no máximo,
20 kg por pessoa); demais itens não constantes em “Incluso”.
Preço por pessoa em apartamento Individual standard: EUR 629,00 + EUR 32,00 IRRF;
Os serviços regulares devem ser tomados nos pontos de encontro estabelecidos em cada
cidade;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Necessário passaporte com validade mínima de 06 meses (a partir da data de retorno ao
Brasil);
Condições especíﬁcas conforme anexo 1.

